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Град/Општина БЕОГРАД 

Име и презиме 1. Верица Ковачевић 

Адреса Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

Сектор за инспекцијски надзор Градске управе града Београда, 

Краљице Марије 1 

Број 

легитимације 
12-0074/12 

Број редовних 

надзора 
22 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколске 

и приватне 

предшколске 

установе 

Основне и 

приватне 

основне школе 

Средње и 

приватне 

средње 

школе 

Школе за 

образовање 

одраслих 

Уметничке 

школе 

„Бајка“, 

Обреновац 

 

„Краљ Петар II 

Kарађорђевић“, 

Београд;   

Гимназија, 

Лазаревац; 

 

„Ђуро 

Салај“, 

Београд 

 

„Чудесна 

шума“, 

Београд 

 

 

„Владислав 

Петковић Дис“, 

Велики Мокри 

Луг;  

Друга 

економска 

школа, 

Београд;  

  

„Кики“, 

Раковица 

 

 

„Војвода 

Путник“, 

Рипањ;  

Средња 

школа, 

Гроцка;  

 

  

 „Синдарела“, 

Болеч; 

 

„Борислав 

Пекић“, Нови 

Београд; 

„Владислав 

Петковић 

Дис“, 

  



3 

 

Београд;  

„Машана“, 

Београд;  

 „Петар Кочић“, 

Земун; 

„Свети 

Сава“, 

Београд 

  

„Ракила 

Котаров 

Вука“, 

Лазаревац 

 „Јелица 

Миловановић“, 

Сопот; 

   

 
 „Биса Симић“, 

Велика Крсна; 
   

 

„М. 

Младеновић 

Сеља“, 

Дудовица;  

   

 

„Владислав 

Петковић Дис“, 

Београд; 

   

 

 „Нови 

Београд“, Нови 

Београд; 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

 12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

10 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

80 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 
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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 издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 
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Град/Општина Београд 

Име и презиме 2. Војислава Драгнић 

Адреса Београд, Краљице Марије бр. 1 

Број 

легитимације 
12-0191/12 

Број редовних 

надзора 
23 

 

 

 ПРЕДШКОЛСКЕ       ОСНОВНЕ ШКОЛЕ    СРЕДЊЕ ШКОЛЕ               

ШООО              УМЕТНИЧКЕ  

УСТАНОВЕ                                                                                              

  

1 ПУ „Перка 
Вићентијевић“ 
Обреновац , В. 
Караџића 
92,Обреновац 

1.ОШ 

„Деспот 

Стефан 

Лазаревић“, 

Београд, 

Миријево, 

Учитељ М. 

Јанковић 15 

1.Електропривр

една школа 

„Стари град“, 

Београд, 

Високог 

Стевана 37 

 

  1.Основна 

музичка школа 

„Стеван 

Христић“ 

Младеновац, 

Краља Петра I 

175 

2.ПУ „Повратак 

природи“ 

Земун, 

Призренска 27   

2. ОШ 

„Светозар 

Милетић,  

Немањина 25, 

Земун 

2. Земунска 

гимназија , 

Земун , Градски 

парк 1   
  

 3. ПУ Панда , 

Београд, 

Бистричка  

3.ОШ„Лаза 

Костић“, Н. 

Београд, 

Милентија 

Поповића 

3. Правно 

биротехничка 

школа 

„Д.Давидовић“ 

Земун, Тошин 

бунар 1787  

 
 

 

4.ПУ ABC Sep 

by step, 

Н.Београд , Бул. 

Зорана Ђинђића 

4.ОШ 

„Момчило 

Живојиновић“ 

Младеновац, 

М.Влајића  25   

4. Трећа 

београдска 

гимназија, 

Београд, 

Његошева  1518 

 

   

 
5.Пу„Snupy“,Н. 5. ОШ „Коста 5.Средња  
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Београд  

Агостина нета 

80 

Абрашевић“  

Ресник 13. 

октобра 82 

туристичка 

школа  

Н.Београд, 

Отона 

Жупанчича 4   

 

 

6. ПУ Дечја 

кућа Љубав, 

вера и нада, 

Београд, Кнез 

Данилова 45   

6. ОШ 

„Рудовци“, 

Душана 

Петровића 

Шана 4, 

Лазаревац 

6. Техничка 

школа 

„Колубара“ 

Лазаревац, Раце 

Терзића  6 

 
 

 

7.ПУ „Јежева 

кућица“, 

Чајничка 12 

Београд,   

7 ОШ 

„Војвода 

Степа“, 

Београд, 

Војводе Степе 

520 

 

7. Прва 

приватна 

угоститељско 

туристичка 

школа, Београд, 

Кнез Михаилова 

35 

 
 

  

8. СОШ 

„М.Паловић 

Павловић“, 

Београд, НХ 

Милосава 

Влајића 1 

  
 

  
  

  
 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

11 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

80 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 
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деловања 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. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 
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Град/Општина БЕОГРАД 

Име и презиме 3. Биљана Антић 

Адреса Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

Сектор за инспекцијски надзор Градске управе града Београда, 

Краљице Марије 1 

Број 

легитимације 
12-0068/12 

Број редовних 

надзора 
22 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколске 

и приватне 

предшколске 

установе 

Основне и 

приватне 

основне школе 

Средње и 

приватне 

средње школе 

Школе за 

образовање 

одраслих 

Специјалне 

школе 

„Чили 

Вили“, 

Београд-

Чукарица; 

„Влада 

Аксентијевић“- 

Београд; 

Математичка 

гимназија-

Београд; 

ШООО 

Обреновац 

„Радивоје 

Поповић“-

Земун 

Студио за 

децу „Змај“, 

Београд-

Врачар; 

„Иван 

Милутиновић“, 

Београд-

Вишњица; 

Пољопривредна 

школа са домом 

ПК „Београд“, 

Београд; 

  

„Дечији 

осмех“, 

Сурчин; „Вук 

Караџић“-

Београд; 

Школа за 

дизајн 

текстила-

Београд; 

  

„Паметни 

патуљак“, 

Београд-

Чукарица; 

„Војвода 

Мишић“-

Београд; 

Средња школа-

Барајево; 
  

„Филип 

Кљајић-Фића“-

Београд; 

Гимназија 

„Милена 

Павловић 

Барили“- 

Београд; 

  
„Смајли“, 

Земун 
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„Бранко 

Радичевић“-Н. 

Београд; 

 

 
  

„Сутјеска“-

Земун; 
   

„Цана 

Марјановић“-

Раља-Сопот; 

   

„Вук 

Караџић“-

Сремчица; 

   

„Јефимија“-

Обреновац; 
   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

10 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

80 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

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 
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нерегистрованих 

субјекта 

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 (компјутер, скенер, штампач...).  

Стални административни расходи и издатци. 

Стручно усавршавање. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

Инспекције. 
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Град/Општина БЕОГРАД 

Име и презиме 4. Драгана Главина 

Адреса Секретаријат за образовање и дечју заштиту Сектор за инспекцијски надзор 

Градске управе града Београда, Краљице Марије 1 

Број 

легитимације 
12-0076/12 

Број редовних 

надзора 
23 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколске и 

приватне 

предшколске 

установе 

Основне и 

приватне 

основне 

школе 

Средње и 

приватне 

средње 

школе 

Специјалне 

школе 

Уметничке 

школе 

„Јелица 

Обрадовић“ 

Младеновац 

 

„Јован 

Ристић“ 

Београд   

Гимназија, 

Младеновац 

 

ССШ 

Средња 

занатска 

школа 

ОМШ 

„Гроцка“ 

Београд 

„Лала и Лили“, 

Нови Београд 

 

 

„Јован 

Миодраговић“ 

Београд  

Шеста 

београдска 

гимназија 

Београд;  

  

„Андријана“ 

          Београд 

 

„Слободан 

Пенезић 

Крцун“ 

Јунковац, 

Лазаревац  

Техничка 

школа 

Обреновац 

 

  

„Еко бајка“ 

Београд 

 

„Васа 

Чарапић“ 

Бели поток, 

Београд 

 „Захарије 

Стефановић 

Орфелин“ 

  

„Бaby Palace 

Anđela“ 

Београд  

 „Радоје 

Домановић“ 

Нови Београд 

Гимназија 

„Стефан 

Немања“ 
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„Клинцоград“ 

Борча Београд 

 „Грабовац“ 

Грабовац, 

Обреновац 

   

„РСД Бајка“ 

Нови Београд 

„Павле 

Поповић“ 

Вранић, 

Барајево 

   

 

„Бора Лазић“ 

Влашка 

Младеновац 

   

 
„Монтесори“ 

Београд 
   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

11 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

80 01.09.2016 – 31.08.2017. године 

Облици надзора 

По правилу теренски, канцеларијски надзори само када је процењени ризик 

низак, као и када је контролни инспекцијски надзор погодан да се извршење 

мере констатује само увидом у достављену документацију и по изјави 

одговорног лица- директора 

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 по захтеву надзираног субјекта у циљу 

превенције. 

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. саветодаван и инструктиван рад у 

свакодневној комуникацији на иницијативу надзираног субјекта,* 

саветодавне службене посете, инструктиван рад у улози дежурног 

инспектора (1-2 пута месечно по плану Сектора),* инструктивни надзори 

ради успостављања остваривања делатности и установљавања прописаних 
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евиденција у новооснованим приватним предшколским установама; 

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, размене 

података, 

у сарадњи са другим надлежним органима Градске управе прибављањем 

потребних информација у циљу међусобног обавештавања и непосредан 

увид приликом редовног обављања надзора 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

Перманентна едукација и размена информација и искустава ради 

успостављања уједначеног поступања инспекције на територији града и 

републике како је и прописано;персонални рачунари са савременом пратећом 

опремом /штампачи, скенери/ и редовно снабдевање потрошним материјалом 
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Град/Општина БЕОГРАД 

Име и презиме 5. Сузана Дедовић 

Адреса Секретаријат за образовање и дечју заштиту Сектор за инспекцијски надзор 

Градске управе града Београда, Краљице Марије 1 

Број 

легитимације 
12-0059/12 

Број редовних 

надзора 
22 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

Предшколск

е и приватне 

предшколске 

установе 

Основне и 

приватне 

основне 

школе 

Средње и 

приватне средње 

школе 

Школе за 

образовањ

е одраслих 

Уметничке 

школе 

ПУ "Врачар" 

Врачар  

"Михаило 
Петровић 
Алас", 

Стари Град 

 

" Школа за 

бродарство, 

бродоградњу и 

хидроградњу " 

- 

Mузичка 
школа 

„Јосип 

Славенски" 

ПУ  ""Мала 
вишња"  

Сланачки 

пут 97м 

"Јован 
Поповић", 

Палилула 

" Техноарт 

београд - школа 

за машинство  и 

уметничке 

занате " 

  

ПУ 

 " Хепи кидс 

", 

Љубомира 

Стојановића, 

бр. 4 

""Војвода 
Радомир 
Путник" 

" 

, Савски 

венац  

" Трговачка 

школа " 
  

 ПУ 

„Ана“ 

Антифашист

ичке борбе, 

бр. 12 

"Ђорђе 
Kрстић" 

Чукарица 

"ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА " 

Младеновац 

  

ПУ " Наша 
друга кућица 
" 

 "Краљ 
Александар I" 

"Средња школа   
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Антифашист
ичке борбе 
23/в 

, Н.Београд 

 

 ДОСИТЕЈ" 

ПУ " 

Универзум  

"  Булевар 

Михаила 

Пупина 

165/а 

 " Прва 
обреновачка 
ОШ " 

, Обреновац 

 

   

 

 ""Станко 
Марић" 

, Угриновци 

   

 

"Бранко 

Радичевић", 

Бољевци;  

   

 

" Драган 
Лукић " 

, Н.Београд; 

   

 

 ШОСО 
"Свети Сава" 

За децу и 
омладину, 

Умка 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

10 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

80 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистрован

их 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 издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 
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Град/Општина БЕОГРАД 

Име и презиме                                               6.  Саша Димитријевић 

Адреса Секретаријат за образовање и дечју заштиту Сектор за инспекцијски надзор 

Градске управе града Београда, Краљице Марије 1 

Број 

легитимације 
12-0071/12 

Број редовних 

надзора 
23 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

Предшколске и 

приватне 

предшколске 

установе 

Основне и 

приватне 

основне 

школе 

Средње и 

приватне средње 

школе 

Школе за 

образова

ње 

одраслих 

Уметничке 

школе 

ПУ "Чика Ј. 
Змај", С. 

Шумановића 1 

11010 Београд 

ОШ "Љуба 
Ненадовић" 
Аце Јоксимо- 
вића 25, 
11132 
Жарково 

ЧЕТВРТА  
БЕОГРА- ДСКА 
ГИМНАЗИЈА  
Теодора Драјзера 
25 

11040 Београд 

- 

Балетска 
школа  

„ЛУЈО 
ДАВИЧО" 

Кнез 
Милетина 

8 

11000 

БЕОГРАД 

ПУ "Бубица" 

Мехмеда 

Соколовића 18 

11050 Београд 

ОШ "Душко 
Радовић" 
Томаса 
Едисона 3 

11253 

Сремчица 

ПРВА 
ЕКОНОМСКА 

ШКОЛА 
Цетињска 5 -7 

11000 Београд 

  

ПУ  „DEDIСК 
KIDS“     

Кикиндска, бр. 

9 

11211 Борча 

 

ОШ "Васа 
Пелагић" 
Милана 
Зечара 2 

11210 Котеж 

ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА 

 Железник 
Југослов. 9 

11030 БЕОГРАД 

  

 ПУ "Чупко" 

Милоша 

Црњанског, бр. 

6 

ОШ "Веселин 
Маслеша" 
Kумодрашка 
72 

11000 Београд 

СРЕДЊА 
МЕДИЦИНСКА 
ШКОЛА „М. 
Миланковић 
Црнотравска бр. 
27 
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11030 Београд 

 

 

11090 БЕОГРАД 

М&М 

Eлефантино 

Звездарa 
Чедомиља 
Митровића 22, 
Медаковић 

 ОШ "Иван 
Горан 
Kовачић" 
Војводе Бране 
18а 

11050 Београд 

 

 
  

Цветић Срећко 

Вождовац 

Војводе Степе 

490/1 

ОШ 
"Младост" 
Гандијева 99 

11070 Нови 
Београд 

   

La Felicita 

Чука- рица 

Илије Сто 

јадиновића 83 

 ОШ "Браћа 
Јерковић" 
Стјепана 
Супанца 15 

11250 
Железник 

ОШ "Илија 
Бирчанин" 
Браће 
Kрњешевац 2 

11185 Земун 

Поље 

   

 

ОШ "Илија 
Гарашанин" 
Булевар 
револуције 11 

11306 Гроцка 

   

 

ОШ "Живојин 
Перић" 
Ваљевски пут 
бб 

11507 
Стублине 

   

 

ОШ за 
заштиту вида 

"Драган 
Kовачевић"Ш
афарикова 8   
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11000 Београд 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

11 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

80 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистрован

их 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 издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 
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Град/Општина БЕОГРАД 

Име и презиме 7. БИЉАНА ЕРЦЕГ 

Адреса Секретаријат за образовање, Сектор за инспекцијски надзор, Беогрд, Краљице 

Марије 1 

Број 

легитимације 
12-0078/12 

Број редовних 

надзора 
23 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

 

ПУ 
"Звездара" 

Суботичка2  

11000 

Београд 

 О.Звездара 

ОШ "Вожд 
Карађорђе" 
Бољевачка2 

11267 

Јаково 

О.Сурчин 

ОШ "Иво 
Лола 
Рибар" 
Живана 
Јовановић
а 1 

11308 
Бегаљица 

О.Гроцка 

ОШ "Драгојло 
Дудић" 
Булевар 
Револуције 525 

11050 Мали 
Мокри Луг 

О.Звездара 

ОШ "Марија 
Бурсаћ" 
Милана 
ракића 81 

11000 Београд 

О.Звездара 

ОШ "Змај 

Јова 

Јовановић" 

Мештовиће

ва 19  

Београд 

О.Вождова

ц 

- ОШ 
"Карађорђе" 

Вука Kараџића 11 

11251 
Остружница 

Београд 

О.Чукарица 

ОШ 
"Ђура 
Јакшић" 

Kанарево 
Брдо бр. 2 

11090 

Београд 

О.Ракови

ца 

ОШ "Мића 
Стојковић" 

29. новембра 
11 

11430 Умчари 

О.Гроцка 

ОШ "Кнез 
Лазар" 

Бранка 
Радичевића 
27а 

11550 

Лазаревац 

ТРИНАЕС
ТА 

БЕОГРАДС

КА 

ГИМНАЗИ

ЈА 

Љешка 47 

11030 

Београд 

О.Чукарица 

ЗУБОТЕХНИЧК
А Станка Враза 

63 

11050 Београд 

ШКОЛА 

О.Звездара 

ТЕХНИЧ
КА 
ШКОЛА 

 „НОВИ 
БЕОГРА

Д" 
Омладин. 
бригада 

25 

11070 

НОВИ 

БЕОГРА

Д 

СОШ "Драган 

Херцо Војводе 

Миленка 33 

11000 Београд  

О.Савски венас 

Музичка 
школа 

 „ДАВОРИН 
ЈЕНКО 
Мишка 

Крањца 7 

11090 

БЕОГРАД  

О.Раковица 
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П.СРЕДЊА 
МЕДИЦИН
СКА 
ШКОЛА 

 "Свети 
Василије 
Острошки 
Кнеза 
Михаила 
бр. 10/7 

11000 

Београд 

О. Стари 

град 

П.ГИМНАЗИЈА 

„ЦРЊАНСКИ" 

 „Ц Ђорђа 

Огњановића 2 

11030 БЕОГРАД 

О.Чукарица  

ППУ  

"Дечји 

свет" 

Браће 

Јерковић 

112 б 

11000 

Београд 

О.Вождов

ац 

ППУ “Миколу“ 

Бул. М. 

Миланковића, 

бр.120а 

10070 Нови 

Београд 

ППУМладена

ц 

Нови Б. 

Омладинских 

бригада 86и 

Мали 

принц 

Нови Б. 

Гоце 

Делчева 2 

Рода 

Земун. Марка 

Николића 17 

Чудесно 

царство 

Земун 

Цара 

Душана 

98 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

11 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

80 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 



22 

 

Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрован

их субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 

размене података, пружањепомоћи 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. 
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Град/Општина Београд 

Име и презиме 8. Весна Загорац 

Адреса Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Градска управа Београд, Краљице 

Марије број 1 

Број 

легитимације 
12-0075/12 

Број редовних 

надзора 
22 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

- ПУ "Наша 
радост" 

Сопот 

ОШ "Свети 
Сава" 

Врачар 

- ОШ "Павле 

Савић" 

Звездара 

ОШ 
"Јајинци' 

Вождовац 

ОШ "Јован 
Дучић" 

Нови Београд 

ОШ "Гаврило 

Принцип" 

Земун 

ОШ "Кнез 

Сима 

Марковић" 

Барајево 

ОШ "Свети 
Сава" 

Младеновац 

ОШ 
"Свети 
Сава" 

Лазаревац  

ГИМНАЗИЈА  

 У 

ОБРЕНОВЦУ 

 

РАЧУНАРСКА 

 ГИМНАЗИЈА 

Стари Град 

Пословно 
менаџерска 
школа 

Лазаревац 

- ПУ "Јуца –  

дечја 
откривалица" 

Вождовац 

ПУ 

 

"Пчелица" 

Н.Београд 

ПУ 

 '' Шумска 
бајка'' 

Раковица 

ГРАЂЕВИНСКА 

ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА 

Звездара 

ЕЛЕКТРОТ
ЕХНЧКА  

ШКОЛА 

„ЗЕМУН“ 

Земун 

    
ГЕОДЕТСКА  

ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА 

Звездара 

СОШ "С. 

Јовановић 

Сирогојно

" земун  

ОСМШ 
„МАРКО 
ТАЈЧЕВИЋ" 
Вождовац 

 

 

 

Срећколино 

Врачар 

ОМШ 

''Владимир 
Ђорђевић''  

  
 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни 

надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

10 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани Очекивани број Период 
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број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

надзора 

80 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистрован

их 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 издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 
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Град/Општина БЕОГРАД 

Име и презиме 9. Маријана Игњатовић 

Адреса Секретаријат за образовање и дечју заштиту Сектор за инспекцијски надзор 

Градске управе града Београда, Краљице Марије 1 

Број 

легитимације 
12-0066/12 

Број редовних 

надзора 
22 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколске 

и приватне 

предшколске 

установе 

Основне и 

приватне 

основне 

школе 

Средње и 

приватне средње 

школе 

Уметничке 

школе  

ПУ "Лане" 

Гроцка 

„ОШ 
"Краљица 
Марија" 

Палилула   

VII 

БЕОГРАДСКА 

ГИМНАЗИЈА 

Звездара 

- Музичка школа 

 „КОСТА 

МАНОЈЛОВИЋ" 

 

ПУ 

"Држионица 

маштаоница" 

Земун 

ОШ 

"Стеван 

Синђелић" 

Звездара 

ДВАНАЕСТА  

БЕОГРАДСКА 

ГИМНАЗИЈА 

Вождовац 

  

– ПУ 

 "Наше чедо" 

Земун 

- ОШ 
"Бранко 
Радичевић" 

Чукарица  

ГРАЂЕВИНСКА 

 ШКОЛА  

Звездара 

  

 „Звездица 

Вождовац  

- ОШ 
"Лазар 
Саватић" 

Земун 

- ГРАФИЧКА 

ШКОЛА 

Н.Београд  

  

Фантазија 

Земун 

 „Петар 

Кочић“, 

Земун; 

„Свети Сава“, 

Београд 
  

Мала оаза 

Земун 

- ОШ 

"Никола 

Тесла" 

- Средња правно 

економска 

Земун 
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Раковица 

 

 „ОШ 
"Свети 
Сава" 

Гроцка 

   

 

- ОШ 
"Диша 
Ђурђевић" 

Лазаревац 

   

 

12 - СОШ 

"Миодраг 

Матић" 

Вождовац 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

 12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

10 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

80 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

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 
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делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

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 издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 
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Град/Општина БЕОГРАД 

Име и презиме 10.  ЈАСМИНА  ЈОВАНОВИЋ 

Адреса Секретаријат за образовање, Сектор за инспекцијски надзор, Беогрд, Краљице 

Марије 1 

Број 

легитимације 
12-0063/12 

Број редовних 

надзора 
23 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

 

ПУ 
"ПОЛЕТАР

АЦ" 
Светосавска 

83 

11460 

Барајево 

ОШ "Олга 
Петров" 
Падинска 
Скела 9 

11213 

Падинска 

Скела, 

Палилула 

ОШ 
"Десанка 
Максимови
ћ" 
Устаничка 
246 

11050 
Београд, 
Звездара 

 

ОШ "Бора 
Станковић" 
Паунова 19а  

11000 
Београд, 
Вождовац 

 

ОШ "Доситеј 
Обрадовић"  

Милије 
Станојловић 10 

11260 Умка, 
Чукарица 

 

ОШ 

"Старина  

Новак"  

Кнез 

Данилова33-

37 

11060 
Београд, 
Палилула 

ОШ "Франце 
Прешерн" 
Станка 
Пауновића 45 

11090 

Београд, 

Раковица 

ОШ "Коста 
Ђукић" 
Краља 
Петра 
Првог 339  

11400 

Младенова

ц 

ОШ 
"Милорад 
Лабудовић 
Лабуд" 
Милорада 
Лабудовића 
34 

11565 

Барошевац, 

Лазаревац 

Девета 
гимназија 

"М.Петровић 
Алас"  

Гоце Делчева 41 

11070 Нови 
Београд 

 

ШКОЛА ЗА 
ДИЗАЈН 

Крупањска 3  

11040 

Београд, 

Савски 

венац 

ЕКОНОМСК
А  

ШКОЛА 
„НАДА 

ДИМИЋ"  

22. октобар 19 

11080 Земун 

МЕДИЦИ
НСКА 
ШКОЛА 

Вељка 
Дугошевић

а бб 

11050 

Београд, 

Звездара 

ШОСО 
„ВОЖД" 

 Бул. 
ослобођења 

219 

11000 

Београд, 

Вождовац 

Музичка школа 

 „Станислав 
Бинички" 

Сењачка 31 

 11040 Београд; 

Савски венац 
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Основна 
школа  

„Бејза" 
Орфелинова 

57 

11030 

Београд, 

Чукарица 

Средња 
школа за 

економију , 
право и 

администраци
ју Студентски 

трг 5 

11000 

Београд, 

Стари град 

ППУ 

''ЗВЕЗДА 

ОАЗА''  

Ада 

Циганлија 

5 

11030 

Београд, 

Чукарица 

ППУ 

 "Бамби" 

Војводе Степе 

561 

11221 

Београд, 

Вождовац 

ППУ 

 "Паметница 

Дипломат" 

Београдског 

батаљона 123 

11000 Београд, 

Чукарица 

ППУ 

 "Чаробни 

кутак" 

Кадињачка 

109 

11000 

Београд, 

Чукарица 

ППУ 

 "Весело 

двориштанце" 

Благоја 

Паровића 117 

11000 

Београд, 

Чукарица 

ППУ 

 

"Креативни 

замак" 

Андре 

Николића 

29 

11000 

Београд, 

Савски 

венац 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

11 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

80 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 
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Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских надзора 

усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних последица. 

Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрован

их субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 

размене података, пружањепомоћи 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. 
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Град/Општина БЕОГРАД 

Име и презиме 11.  МИЛОВАН ЛАЗОВИЋ 

Адреса Секретаријат за образовање и дечју заштиту Сектор, 

Сектор за инспекцијски надзор, Београд, Краљице Марије 1 

Број 

легитимације 
12-0081/12 

Број редовних 

надзора 
23 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

 

ПУ "Сурчин" 
М. Тита бр. 

20 

Добановци 

ПУ 

 
"Дизниленд" 
Нишка 35 

11000 
Београд 

- ПУ 

 "Мудрица и 

добрица" 

Београдска 325 

11253 Београд, 

Сремчица 

Eurokids 

Вождовац 

Димитрија 

Маринкови

ћа 22а 

Креативна 

коцкица 

Вождовац 

Видиковачки 

венац 70 

Корак по 

корак 

Земун 

Палмира 

Тољатија 68/а 

Звончица 

Сурчин 

Ђачка 1/б 

ОШ "Стеван 
Сремац" Трг 
Oслобођења 3 

11211 Борча 

ОШ "Дуле 
Kараклајић
" Дула 
Kараклајић
а 35 А 

11550 

Лазаревац 

ОШ "Ћирило 
и Методије" 

Учитељска 58 

11000 Београд 

ОШ "Данило 

Киш" 

Генерала 

Штефаника 6 

11080 

Вождовац 

ОШ "Аца 
Милосављев
ић" Школска 
7 

11194 

Рушањ 

ОШ "В. 
Обрадовић 
Kамени" 
Добановачка 2а 

11070 Н. Бгд - 

Ледине 

ОШ "Иво 
Андрић" 
Ивана 
Мичурина 
38а 

11090 

Београд 

ОШ "Никола 
Тесла" Ј. 
Јовановића 
Змаја 1 

11351 Винча 

ОШ "Вук 
Караџић"7. 
октобра б.б. 

11564 

Степојевац 

Средња 
школа за 
информацио
не 
технологије 
Цара 
Душана, бр. 
34 

11080 

ЗЕМУН 

АРТИМЕДИА 

СРЕДЊА 

УМЕТНИЧКА 

ШКОЛА 

Булевар 

Војводе 

Мишића 41 

11040 

БЕОГРАД 

Mузичка 
школа 

„ВАТРОС

ЛАВ 

ЛИСИНСК

И" Страше 

Пинџура 

1/2 11030 

БЕОГРАД 

СОШ "Антон 

Скала" Петра 

Чајковског 2а 

11000 Београд 
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ПЕТНАЕСТА  

БЕОГРАДСК
А 

ГИМНАЗИЈА 
Гочка 40 

11090 

Београд 

ПОЛИТЕХН
ИКА - 
школа  

за нове 
технологије 

Бул. З. 
Ђинђића 

152а 

11070 НОВИ 

БЕОГРАД 

ПОЉОПРИВР
ЕДНО – 

ХЕМИЈСКА 
ШКОЛА М. 

Обреновића 90 

11500 

Обреновац 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

11 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

80 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 

размене података, пружањепомоћи и заједничке мере и радње од значаја за 
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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 БЕОГРАД 
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Име и презиме 12.  МИЛКА КЕСЕР 

Адреса Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

Сектор за инспекцијски надзор Градске управе града Београда, Краљице 

Марије 1 

Број 

легитимације 
12-0200/12 

Број редовних 

надзора 
23 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколске 

и приватне 

предшколске 

установе 

Основне и 

приватне 

основне 

школе 

Средње и 

приватне средње 

школе 

Школе за 

образовање 

одраслих 

Умет

ничке 

школ

е 

1.ППУ 

„Киндергарде

н“, Таковска, 

45а, Београд  

  

1.ОШ "НХ 

Синиша 

Николајевић", 

Тимочка 24, 

Београд  

1.ПЕТА     

БЕОГРАДСКА 

ГИМНАЗИЈА,

 Илије 

Гарашанина 24, 

11060 Београд 

 

1.ОШОО 

"Бранко 

Пешић" 

Светотричина 4 

11080 Земун 

 

2.ППУ 

"Скаска", 

Миће 

Поповића 

13а,  Београд  

 

2.ОШ "П. 

Петровић 

Његош",  

Ресавска 61, 

Београд 

2.ЖЕЛЕЗНИЧКА 

ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА,  

Здравка Челара 

14, 

БЕОГРАД 

 

 

 

3.ППУ 

"Чаробна 

Кућица", 

Пионирска 

28, , 11030 

Београд  

3.ОШ "Вук 

Караџић" 

Ерчанска 3 

11232 Рипањ 

  

 

3.ГЕОЛОШКА И 

ХИДРОМЕТЕОР

ОЛОШКА 

ШКОЛА 

„МИЛУТИН 

МИЛАНКОВИЋ",

  

Есад Пашина 26, 

БЕОГРАД 

 

 

 4.ППУ „ 

Бамби и 

4.ОШ 

"Надежда 

4.ДЕСЕТА 

ГИМНАЗИЈА  
 

 



35 

 

другари“,  

Марка 

Миљанова 

1/б,  Београд 

 

Петровић" 

Луја Адамича 

4 

Нови Београд  

  

 

„МИХАИЛО 

ПУПИН" 

Пролет. 

солидарности 1а,  

Нови Београд 

5.ППУ 

„Патуљак“, 

Косовских 

божура 7 – 

Винча, 

Гроцка  

 5.ОШ "Раде 

Kончар" 

Златиборска 

44 

Земун  

5.ШОСО Школа 

за оштећене 

слухом  

 ''Стефан 

Дечански'' 

С.Марковића 85 

Београд 

 

 

6. ППУ 

„Тесла“, 

Краља Петра 

Првог 13е – 

Калуђерица,

 Гроцк

а 

6.ОШ "Јанко 

Kатић" 

Kосмајска 153 

Рогача 

6.Гимназија  

СИНГИДУНУМ,

  

Душана Поповића 

7 

БЕОГРАД 

 

 

 

7.ОШ 

"Живомир 

Савковић" 

     Kовачевац, 

Младеновац 

7.Савремена 

Гимназија,  

Цара Душана 34, 

11080 Земун 

 

 

 

8. ОШ "Мајка 

Југовића" 

Градски парк 

9, Земун 

8.ЕВРОПСКА 

ПОСЛОВНА 

ШКОЛА  

„Милутин 

Миланковић", 

17. октобар 108, 

11090 БЕОГРАД 

 

 

Период у коме 

ће се вршити 
12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године  
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редовни надзор 11 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период  

80 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистровани

х 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 издаци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општина БЕОГРАД 
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Име и презиме 13. Слађана  Милин 

Адреса Секретаријат за образовање и дечју заштиту Сектор за инспекцијски надзор 

Градске управе града Београда, Краљице Марије 1 

Број 

легитимације 
12-0077/12 

Број редовних 

надзора 
23 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

Предшколск

е и приватне 

предшколск

е установе 

Основне и 

приватне 

основне 

школе 

Средње и 

приватне средње 

школе 

Школе за 

образовање 

одраслих 

Уметничк

е школе 

ПУ  "АБЦ 

Јуниор" , 

Земун 

 

"Јован 
Цвијић", 

Палилула 

ГИМНАЗИЈА 

 „СВЕТИ САВА" 

- ШООО 

"Браћа 

Стаменковић" 

Музичка 
школа  

„СТАНК

ОВИЋ" 

ПУ  " 
Трешњобер 
" 

Врачар 

" Радојка 
Лакић ", 

Савски 
Венац 

ЕЛЕКТРОТЕХНИ
ЧКА 

 ШКОЛА „РАДЕ 

КОНЧАР" 

  

ПУ 

 " Свитац", 

Земун 

" Михајло 
Пупин " 

Земун 

УГОСТИТЕЉСК
О –  

ТУРИСТИЧКА 

ШКОЛА  

  

 ПУ „ Меда 
“, 

Сатри град 

" Бановић 
Страхиња ", 
Чукарица 

МАШИНСКА 

 ШКОЛА 

„КОСМАЈ" 

  

ПУ "Вртић 

Звончица ", 

Земун 

 " Душко 
Радовић ", 
Н. Београд 

 

    

ПУ "Дечија 

кућа 

Бубамарица

", Земун 

 

 " Сава 
Шумановић 
", 

Земун  
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 " 22. 
октобар ", 
Сурчин 

 

   

 

" Милоје 

Васић ", 

Калуђерица  

   

 

" Јован 
Јовановић 
Змај " 

, Обреновац; 

   

 

 " Дринка 
Павловић ", 

 Стари Град 

   

  

СОШ 
"Љубомир 
Аћимовић" 

Обреновац 

   

      

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

11 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

80 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 
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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 

нерегистрован

их 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 издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина БЕОГРАД 
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Име и презиме 14. МИИРЈАНА НЕШИЋ 

Адреса Секретаријат за образовање, Сектор за инспекцијски надзор, 

Беогрд, Краљице Марије 1 

Број 

легитимације 
12-0060/12 

Број редовних 

надзора 
23 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

 

ПУ "Бошко 
Буха" 

Прерадовићева 
2а 

11060 Београд 

ОШ "Раде 
Драинац" 
Kовиловска 
1 

11212 Борча 

ОШ "Стеван 
Дукић" 
Дантеова 52 

11060 Београд 

ОШ "Др 
Арчибалд 
Рајс" Патриса 
Лумумбе 5 

11060 Београд 

ОШ 
"Скадарлиј
а" 

Француска 
26 

11000 
Београд 

ОШ "Стефан 

Немања" Љубе 

Јовановића 2а 

ОШ "Милош 
Црњански" 
Ђорђа 
Oгњановића 
2 11030 
Београд 

ОШ "Ђуро 
Стругар" 
Трећи булевар 
148 

11070 Нови 

Београд 

ОШ "Вук 
Караџић" 
Братства 
јединства 1 

11271 Сурчин 

ОШ 
"Посавски 
партизани" 
Светог 
Саве 2 

11500 
Обреновац 

 

ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА ГСП 

Радослава 
Грујића 2 

11000 

БЕОГРАД 

МЕДИЦИН
СКА  

ШКОЛА 
„БЕОГРАД" 
Делиградска 

31 

11040 

Београд 

МЕДИЦИНСК
А ШКОЛА 

 „НАДЕЖДА 
ПЕТРОВИЋ" 
Наде Димић 4 

11080 Земун 

ЕКОНОМСК
О 

ТРГОВИНСК
А ШКОЛА 

Кнеза 
Милоша 14 

11450 Сопот 

Основна 
музичка 
школа 

 „ЈОСИФ 
МАРИНКО

ВИЋ" 
Крунска 8 

БЕОГРАД 

Основна 
музичка школа  

„ПЕТАР 
КОЊОВИЋ" 

Грчића 
Миленка 71 

БЕОГРАД 

Основна и 
средња 
музичка 
школа 

„Амадеус" 
Тоше 

Јовановића 
11 

БЕОГРАД 

ПУ 

''АДАЛАНД'' 

Ђорђа 

Станојевића 9Б 

11070 Нови 

Београд 

ПУ 

 "Луна" Кларе 

Цеткин 7 

11070 Нови 

Београд 

ПУ 

 "Фантаси" 

Интернац. 

бригада 66 

11000 

Београд 
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Дечија прича-

Н.Б Тошин 

бунар 102 

Вини Пу Н.Б 

Гандијева 

114 а 

Бејбиленд Н.Б 

Јурија 

Гагарина 108 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни 

надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

11 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

80 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистрован

их субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 

размене података, пружањепомоћи 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. 
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Град/Општина БЕОГРАД 

Име и презиме 15. Радица Поповић 

Адреса Секретаријат за образовање и дечју заштиту Сектор за инспекцијски надзор 

Градске управе града Београда, Краљице Марије 1 

Број 

легитимације 

12-0207/12 

Број редовних 

надзора 

23 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколске и 

приватне 

предшколске 

установе 

Основне и 

приватне 

основне 

школе 

Средње и 

приватне 

средње 

школе 

Школе за 

образовање 

одраслих 

Уметничке 

школе 

ПУ„Раковица“, 

Раковица 

„С.Голубовић 

Митраљета“, 

Земун;   

Спортска 

гимназија, 

Савски 

венац; 

  

ПУ„Вивак“, 

Вождовац 

„Ђура 

Даничић“, 

Вождовац;  

Филолошка 

гимназија, 

Савски 

венац;  

  

ПУ„Меда“, 

Звездар 

 

„1300 

каплара“, 

Звездара;  

Техничка 

школа 

„Змај“, 

Земун;  

  

ПУ „Авантура“, 

Вождовац; 

 

„Бранислав 

Нушић, 

Вождовац; 

Машинска 

школа 

„Радоје 

Дакић“, 

Раковица;  

  

ПУ„Сунце“, 

Вождовац;  

 „Владимир 

Назор“, 

Чукарица; 

Гимназија 

„Руђер 

Бошковић“, 

Чукарица 

  

ПУ„Шврћа“, 

Вождовац 

 „Кнегиња 

Милица“, 

Нови 
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Београд; 

ПУ 

„Двориштанце“, 

Звездара 

 14.октобар“, 

Раковица; 

   

 „Алекса 

Шантић“, 

Гроцка;  

   

      „Скела“ 

Обреновац 

   

 „Руђер 

Бошковић“,  

     Чикарица; 

   

  СОШ 

„Душан 

Дугалић“, 

Врачар 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

11 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 

Период 

80 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 
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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 издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 
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Град/Општина БЕОГРАД 

Име и презиме 16. ГОРДАНА РАДОСАВЉЕВИЋ 

Адреса Секретаријат за образовање и дечју заштиту Сектор за инспекцијски надзор 

Градске управе града Београда, Краљице Марије 1 

Број 

легитимације 
12-0201/12 

Број редовних 

надзора 
23 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

Предшколске 

и приватне 

предшколске 

установе 

Основне и 

приватне 

основне школе 

Средње и 

приватне средње 

школе 

Школе за 

образова

ње 

одраслих 

Уметничк

е школе 

 ПУ "Дечји 

дани" 

Г. Јевремова 

18-20 

 Београд 

ОШ "Доситеј 

Обрадовић" 

Максима 

Горког 94 

Београд 

ПРАВНО - 

ПОСЛОВНА 

ШКОЛА 

БЕОГРАД 

Светогорска 48 

11000 Београд 

 

Mузичка 

школа 

 „Др 

ВОЈИСЛ

АВ 

ВУЧКОВ

И 

Кондина 

6 

11000 

БЕОГРА

Д 

ППУ 

"Бејби Палас 

лицеј" 

Нодилова бб 

Београд 

ОШ "Јелена 

Ћетковић" 

Врањска 26 

      Београд 

ФАРМАЦЕУТСК

О – 

ФИЗИОТЕРAPEУ

Т. ШКОЛА 

Донска 27 – 29 

     Београд  

  

ПУ "Мали 

принц"  

Гоце Делчева 

бр. 2 

ОШ "Филип 

Вишњић" 

С. Аљендеа 17 

Београд 

ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА 

 ЗА ДИЗАЈН 

КОЖЕ 
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Нови Београд Бранкова 17 

     БЕОГРАД  

ППУ  

"Креативно 

перо" 

Раданска 1 

11000 Београд 

ОШ "Краљ 

Петар Први" 

Kраља Петра 

Првог 7 

Београд  

ЧЕТРНАЕСТА  

БЕОГРАДСКА 

ГИМНАЗИЈА 

Хаџи Проданова 5 

Београд  

  

ППУ „Кунг-фу 

Панда“ 

Зрењанински 

пут 62/а 

Палилула 

ОШ "Јанко 

Веселиновић" 

Умчарска 2 

     Београд  

  - 

Гимназија  

"Креативно перо" 

Толстојева 58 

11000 Београд 

  

ППУ „Пегаз“ 

Пере 

Вељковића 4 

Звездара 

ОШ 

"Мирослав 

Антић" 

Црвено 

Барјаче 6 

   

 

ОШ "Марко 

Орешковић" 

Oтона 

Жупанчића 30 

Нови Београд 

   

 

ОШ "Б. 

Палковљевић 

Пинки" 

Несврстаних 

Земаља 5 

    Батајница  

   

 

ОШ "Горња 

варош" 

Добановачка 

72 
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Земун 

 

ОШ 

"Ослободиоци 

Београда" 

Прерадовићева 

2 

Београд 

   

  

ОШ  

"Креативно 

перо" 

Толстојева 58 

Београд 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

11 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

80 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 
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мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрован

их субјекта 

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 издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 
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Град/Општина БЕОГРАД 

Име и презиме 17. Љубица Савић 

Адреса Секретаријат за образовање и дечју заштиту Сектор за инспекцијски надзор 

Градске управе града Београда, Краљице Марије 1 

Број 

легитимације 
12-0069/12 

Број редовних 

надзора 
22 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

Предшколск

е и приватне 

предшколск

е установе 

Основне и 

приватне 

основне 

школе 

Средње и 

приватне средње 

школе 

Школе за 

образова

ње 

одраслих 

Уметничке 

школе 

ПУ 
"Чукарица", 

 

""14. октобар 
", 

Барич 

" Осма 

 београдска 

гимназија " 

  

ПУ  " 
Гуливер " 

Чукарица, 

" Владимир 
Роловић ", 

Раковица 

" Техничка школа 

 "дрво арт " 
  

ПУ  " Меда 
– жута кућа 
", 

Вошдовац 

" Владислав 
Рибникар " 

Врачар 

" Пета економска  

школа"  

РАКОВИЦА  

  

 ПУ „ 
Extreme kids 
“, 

Сатри град 

"Стари Град", 
Стари Град 

Средња школа   

"Др Коста Цукић" 
  

ПУ " Пуж ", 
Вождовац 

 " Вељко 
Дугошевић ", 
Звездара 

Приватна 

гимназија 

"Милена 

Павловић Барили" 

  

 

 " Милена 
Павловић 
Барили ", 

Палилула  

   

  " Милан Ђ. 
Милићевић ", 
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Вождовац 

 

" Јован 

Стерија 

Поповић ", 

Нови Београд;  

   

 

" Бранко 
Ћопић " 

, Раковица; 

   

 

 " Војислав 
Вока Савић ", 

 Лазаревац 

   

  

СОШ "Бошко 
Буха" 

Звездара 

   

  

Приватна ОШ 
"Милена 
Павловић 
Барили"- и 
гимназија 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

10 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

80 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 
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надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 

последица. 

Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрован

их 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 издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 
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Град/Општина БЕОГРАД 

Име и презиме 18. Љиљана Шимшић 

Адреса Секретаријат за образовање и дечју заштиту Сектор за инспекцијски надзор 

Градске управе града Београда, Краљице Марије 1 

Број 

легитимације 
12-0071/12 

Број редовних 

надзора 
24 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

Предшколск

е и приватне 

предшколске 

установе 

Основне и 

приватне 

основне 

школе 

Средње и 

приватне средње 

школе 

Школе за 

образовањ

е одраслих 

Уметничке 

школе 

ПУ "Савски 
венац", 

Топчидерски 
венац 1 

"Иван 
Гундулић", 

Народних 
хероја 12 

" Ваздухопловнa 

академија " 
- 

Mузичка 
школа 

"Мокрањац" 

ПУ  "Бели 
зека" 

Хаџи 

Мeлентијева 

33, 

"Милан 
Ракић", 

Војвођанска 
62 

 

" Архитектонска 

 техничка школа " 
  

ПУ  "Мачак 
Гарфилд", 

Шејкина, 

44а 

 

 

"Зага 
Маливук" 

, Грге 
Андријанов
ића 18 

  

" 
Електротехничка  

школа „Никола 

Тесла" 

 

  

 ПУ „Корак 
по корак“, 

Палмира 

Тољатија, 

бр. 68 а 

 

 

"Браћа 
Барух", 
Деспота 
Ђурђа 2 

 

" Хемијско 

прехрамбена 

технолошка 

школа " 
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ПУ 
"Лоптица ", 
Милана 
Вујаклије 10 

 
"Карађорђе"
, Јове Илића 
2 

 

Школа за 

медицину и 

естетику 

„Школест“ 

  

ПУ " Вртић 

Камичак и 

другари" 

,Нехруова 76 

 "Уједињене 
Нације", 

, Борова 8 

 

   

ПУ 

"Смарткос" 

,Нехруова 76 

 "Ратко 
Митровић", 
Oмладински
х бригада 58 

   

ПУ " 

Чаробно 

царство",   

Стојана 

Аралице 49 

"Бранко 

Радичевић", 

Батајница;  

   

 

"Стеван 
Сремац" 

, 

Добановци; 

   

 

 
"Дражевац", 

 Дражевац 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

12 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

80 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивног 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 
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деловања 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 

нерегистрован

их 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 издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 
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Град/Општина БЕОГРАД 

Име и презиме 19. Нада Шкундрић  

Адреса Секретаријат за образовање, Сектор за инспекцијски надзор, Беогрд, 

Краљице Марије 1 

Број 

легитимације 
12-0199/12 

Број редовних 

надзора 
24 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

 

ПУ "11 април" 

Народних 
хероја 12 

 Нови Београд 

ПУ "Др Сима 
Милошевић" 

Р. Петровића 26 

 Земун 

ОШ "Душан 
Вукасовић-
Диоген" 

11. октобра 36 

Бечмен 

ОШ 
"Светозар 
Марковић" 

Хаџи 
Милентијева 
62 

Београд 

ОШ 
"Исидор
а 
Секулић
" 

Гаврила 
Принци
па 42 

 Београд 

ОШ "Јосиф 
Панчић" 

Пожешка 52 

Београд 

ОШ "20. 
октобар" 

Oмлад. бригада 
138 

Нови  Београд 

ОШ "Соња 
Маринковић" 

Аласка 17 

11080 Земун 

ОШ "М. 
Мића 
Марковић" 

Трг братства 
и јединства 8 

11233 Мала 

Иванча 

ОШ 
"Милиц
а 
Милоше
вић" 
Јагњило 

11412 

Јагњило 

ПРВА 

 
БЕОГРАДСКА 
ГИМНАЗИЈА 
Цара Душана 

61 

11000 Београд 

СРЕДЊА  

ТЕХНИЧКА 
ПТТ ШКОЛА 

Здравка Челара 
16 

10060 

БЕОГРАД 

ШКОЛА ЗА 
НЕГУ 

ЛЕПОТЕ 
Јована 

Суботића 2 

11000 Београд 

САОБРАЋА
ЈНО –  

ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА 

Цара Душана 
262 

11080 

ЗЕМУН 

ШОСО 
"В. 
Рамадан
овић" 

За 
ученике 
оштечен
ог вида 

Цара 
Душана 

143 

11080 

Земун 
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ШООО 

Младеновац 

Kраља Петра I 

175/II 11400 

Младеновац 

ПРВА 

СПОРТСКА 

KОШАРКАШК

А ГИМН. – 

колеџ Стјепана 

Супанца 15а, 

11030 

БЕОГРАД 

ПУ 

''Кућа 

Маште''Генер. 

Милана 

Недељковића 

153 б 

11070 Нови 

Београд 

ПУ  

„DEDIСК 

KIDS“  

Кикиндска, 

бр. 9 

11211 Борча 

Дечија 

академиј

а 

Земун 

Прегрев

ица 

181/б 

Садко 

Земун 

Инжењера 

Атанацковића 

12 

Радосница 

Земун Војни 

пут блок 1, 

бр.569 ц 

Бели дворац 

Врачар 

Шуматовачка 

143 

Прозорчић 

Чукарица 

Београдских 

Батаљона 47 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

12 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

80 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 
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спречавање 

делатности 

нерегистровани

х субјекта 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 

размене података, пружањепомоћи 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. 
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Град/Општина ВАЉЕВО 

Име и презиме Гордана Матић 

Адреса Градска управа Ваљево, Карађорђева 64, 14000 Ваљево 

Број 

легитимације 
12-0030/12 

Број редовних 

надзора 
22 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Прва основна 

школа 

Ваљево 

ОШ „Владика 

Николај 

Велимировић“ 

Ваљево 

ОШ 

„Андра 

Савчић“ 

Ваљево 

ОШ „Нада 

Пурић“ 

Ваљево 

ОШ“Сестре 

Илић“ Ваљево“ 

ОШ“Милован 

Глишић“ 

Ваљево 

ОШ „Десанка 

Максимовић“ 

Ваљево 

ОШ 

„Свети 

Сава“ 

Попучке 

ОШ“Прота 

Матеја 

Ненадовић“ 

Бранковина 

ОШ „Стеван 

Филиповић“ 

Дивци 

ОШ 

„Драгољуб 

Илић“ 

Драчић 

ОШ „Здравко 

Јовановић“ 

Поћута 

ОШ 

„Милова 

Глишић“ 

Ваљевска 

Каменица 

ОШ 

„Милош 

Марковић“ 

Доње 

Лесковице 

ОШ „Илија 

Бирчанин“ 

Ставе 

Ваљевска 

гимназија 

Техничка 

школа Ваљево 

Економска 

школа 

Ваљево 

Медицинска 

школа „Др 

Миша 

Пантић“ 

Ваљево 

Пољопривредна 

школа са домом 

ученика 

Ваљево 

Музичка 

школа 

„Живорад 

Грбић“ 

Ваљево 

ПУ „Милица 

Ножица“ 

Ваљево 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

10 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

Очекивани број 

надзора 
Период 

50 01.09.2016 – 01.09.2017. године 
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ће се вршити 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Комуникација (усмена и писмена) са свим учесницима образовно – 

васпитног система: запосленима у установи, родитељима, ученицима и 

заинтересованим лицима. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Едукација, савети и надзор по потреби 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Попуњавање слободног места просветног инспектора у Градској управи 

Ваљево, побољшање материјалног положаја инспектора ( зараде, 

инспекцијски додатак, теренски додатак, техничка опремљеност) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Мионица 
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Име и презиме БИЉАНА МАРКОВИЋ 

Адреса Школска управа Ваљево, Карађорђева 31, 14000 Ваљево 

Број 

легитимације 
12-0206/12 

Број редовних 

надзора 
4 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „ 

Милан 

Ракић“ 

Мионица 

ОШ“ Војвода Ж. 

Мишић“ 

Рајковић 

Средња школа  

Мионица 
ПУ „Невен“ Мионица 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

4 установe од 01.10.2016 – 15.02.2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

6 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Информисање установа и странака. Пружање стручне и саветодавне 

подршке установама и другим заинтересованим лицима.  Службене посете 

установама. Процена ризика, превентивни инспекцијски надзор. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Савети, надзор у установама по потреби, едукација, сарадња са другим 

органима 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Канцеларија и службени аутомобил 
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Град/Општина Љиг 

Име и презиме Радоје Стопић 

Адреса Школска управа Ужице 

Број 

легитимације 
12-015/12 

Број редовних 

надзора 
4 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ «Сава 

Керковић» Љиг 

ОШ «Сестре 

Павловић» 

Белановица 

СШ «1300 

каплара» Љиг 
ПУ «Каја» Љиг 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

4 установe од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

8 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Информисање установа и странака. Пружање стручне и саветодавне 

подршке установама и другим заинтересованим лицима.  Службене посете 

установама. Процена ризика, превентивни инспекцијски надзор. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Савети, надзор у установама по потреби, едукација, сарадња са другим 

органима 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Канцеларија и службени аутомобил 
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Град/Општина Уб 

Име и презиме БИЉАНА МАРКОВИЋ 

Адреса Школска управа Ваљево, Карађорђева 31, 14000 Ваљево 

Број легитимације 12-0206/12 

Број редовних 

надзора 
7 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ „Милан 

Муњас „ Уб 

ОШ“ Рајко 

Михаиловић“ 

Бањани 

ОШ „Свети Сава“ 

Памбуковица 

ОШ Душан 

Даниловић“ 

Радљево 

Гимназија 

„Бранислав 

Петронијевић“ 

Уб 

Техничка школа 

Уб 
ПУ „Уб“ Уб 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

7 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

7 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Информисање установа и странака. Пружање стручне и саветодавне 

подршке установама и другим заинтересованим лицима.  Службене 

посете установама. Процена ризика, превентивни инспекцијски надзор. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Савети, надзор у установама по потреби, едукација, сарадња са другим 

органима 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Канцеларија и службени аутомобил 
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Град/Општина Лајковац 

Име и презиме 
БИЉАНА МАРКОВИЋ 

Адреса Школска управа Ваљево, Карађорђева 31, 14000 Ваљево 

Број легитимације 
12-0206/12 

Број редовних 

надзора 
4 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ „Миле 

Дубљевић“ 

 Лајковац 

ОШ“ Димитрије 

Туцовић“ Јабучје 

СШ „17. 

септембар“  

ПУ „Лептирић“ 

Лајковац 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

4 установe од 01.10.2016 – 15.02.2017. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

и период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Информисање установа и странака. Пружање стручне и саветодавне 

подршке установама и другим заинтересованим лицима.  Службене 

посете установама. Процена ризика, превентивни инспекцијски надзор. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Савети, надзор у установама по потреби, едукација, сарадња са другим 

органима 

 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Канцеларија и службени аутомобил 
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Град/Општина Осечина 

Име и презиме 
БИЉАНА МАРКОВИЋ 

Адреса Школска управа Ваљево, Карађорђева 31, 14000 Ваљево 

Број 

легитимације 12-0206/12 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Браћа Недић“ 

Осечина 

ОШ“ Војвода Мишић“ 

Пецка 
ПУ „Лане“ Осечина 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

3 установe од 01.10.2016 – 15.02.2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

4 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Информисање установа и странака. Пружање стручне и саветодавне 

подршке установама и другим заинтересованим лицима.  Службене посете 

установама. Процена ризика, превентивни инспекцијски надзор. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Савети, надзор у установама по потреби, едукација, сарадња са другим 

органима 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Канцеларија и службени аутомобил 
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Град/Општина Владимирци 

Име и презиме 
БИЉАНА МАРКОВИЋ 

Адреса Школска управа Ваљево, Карађорђева 31, 14000 Ваљево 

Број 

легитимације 12-0206/12 

Број редовних 

надзора 
4 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „ Жика 

Поповић“  

Валдимирци 

ОШ“Јован 

Цвијић“ Дебрц 

Посавотамнавска 

средња школа 

Владимирци 

ПУ“Сунцокрети“ 

Владимирци 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

4 установe од 01.10.2016 – 15.02.2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

6 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Информисање установа и странака. Пружање стручне и саветодавне 

подршке установама и другим заинтересованим лицима.  Службене посете 

установама. Процена ризика, превентивни инспекцијски надзор. 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Савети, надзор у установама по потреби, едукација, сарадња са другим 

органима 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Канцеларија и службени аутомобил 
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Град/Општина Коцељева 

Име и презиме 
БИЉАНА МАРКОВИЋ 

Адреса Школска управа Ваљево, Карађорђева 31, 14000 Ваљево 

Број легитимације 
12-0206/12 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ“Мића 

Станојловић“  

Коцељева 

Средња школа Коцељева 

ПУ „Полетарац“ 

Коцељева 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

3 установe од 01.10.2016 – 15.02.2017. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

и период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

4 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Информисање установа и странака. Пружање стручне и саветодавне 

подршке установама и другим заинтересованим лицима.  Службене 

посете установама. Процена ризика, превентивни инспекцијски надзор. 

 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Савети, надзор у установама по потреби, едукација, сарадња са другим 

органима 

 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Канцеларија и службени аутомобил 
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Град/Општина Љубовија 

Име и презиме 
Радоје Стопић 

Адреса Школска управа Ужице 

Број 

легитимације 12-015/12 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Петар 

Враголић“ 

Љубовија 

СШ „Вук Караџић“ 

Љубовија 
ПУ“ Полетарац“ Љубовија 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

3 установe од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Информисање установа и странака. Пружање стручне и саветодавне 

подршке установама и другим заинтересованим лицима.  Службене посете 

установама. Процена ризика, превентивни инспекцијски надзор. 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Савети, надзор у установама по потреби, едукација, сарадња са другим 

органима 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Канцеларија и службени аутомобил 
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Град/Општина ГРАД ШАБАЦ 

Име и презиме 
СЛАВИЦА ШОБИЋ 

Адреса Градска управа Шабац, Господар Јевремова 6, 15000 Шабац 

Број 

легитимације 12-0035/12 

Број редовних 

надзора 
23 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Јанко 

Веселиновић“  

Шабац 

ОШ „Лаза 

К. 

Лазаревић“  

Шабац 

ОШ 

„Ната 

Јеличић“  

Шабац 

ОШ „Николај 

Велимировић“ 

Шабац 

ОШ „Стојан 

Новаковић“ 

Шабац 

Ош „Јеврем 

Обреновић“ 

Шабац 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Шабац 

ОШ 

„Мајур“ 

Мајур 

ОШ „Војвода 

Степа“ 

Липолист 

ОШ „Јован 

Цвијић“ 

Змињак 

ОШ „Краљ 

Александар 

Карађорђевић“  

Прњавор 

ОШ 

„Доситеј 

Обрадовић“ 

 Војулац 

ОШ 

„Свети 

Сава“  

Шабац 

Шабачка 

гимназија 

Шабац 

Економско- 

грговинска 

школа 

Шабац 

Медицинска 

школа „Др 

Андра 

Јовановић“  

Шабац 

Техничка 

школа 

Шабац 

Стручна 

хемијска 

и 

текстилна 

школа 

Шабац 

Средња 

пољопривредна 

школа са 

домом ученика 

Шабац 

Школа 

примењених 

уметности 

Шабац 

Музичка 

школа 

„Михаило 

Вукдраговић“ 

Шабац 

Средња 

економско- 

пословна 

школа 

Шабац 

(приватна 

установа) 

 

 

ПУ 

„Наше 

дете“  

Шабац 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

11 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 
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Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

50 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора 
теренски, канцеларијски 

 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Комуникација (усмена и писмена) са свим учесницима образовно – 

васпитног система: запосленима у установи, родитељима, ученицима и 

заинтересованим лицима. 

 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Едукација, савети и надзор по потреби 

 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Попуњавање слободног места просветног инспектора у Градској управи 

Ваљево, побољшање материјалног положаја инспектора ( зараде, 

инспекцијски додатак, теренски додатак, техничка опремљеност) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина ГРАД ЛОЗНИЦА 
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Име и презиме 
ГОРДАНА СТОЈАНОВИЋ 

Адреса Градска управа Лозница, Карађорђева 2, 15300 Лозница 

Број 

легитимације 12-0036/12 

Број редовних 

надзора 
19 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Јован 

Цвијић“  

Лозница 

ОШ „Анта 

Богићевић“ 

 Лозница 

ОШ 

“Кадињача“ 

 Лозница 

ОШ „Вук 

Караџић“  

Лозница 

 

ОШ „Вера 

Благојевић“  

Лозница 

 

ОШ „Доситеј  

Обрадовић“ 

Лозница 

ОШ 

„Петар  

Тасић“  

Лешница 

ОШ „14. 

Октобар“ 

Драгинац 

ОШ „Мика 

Митровић“  

Брезјак 

ОШ „Вукова 

спомен школа“  

Тршић 

ОШ „Краљ  

Александар  

Карађорђевић“ 

Јадранска 

Лешница 

ОШ 

„Свети 

Сава“ 

 Липнички 

Шор 

ОШ „Степа 

Степановић“ 

Текериш 

ОШ „Вук 

Караџић“  

Липница 

Гимназија 

„Вук Караџић“  

Лозница 

Средња 

еконмска 

школа 

Лозница 

Средња 

школа 

„Свети 

Сава“  

Лозница 

 

Техничка 

школа 

Лозница 

ПУ „Бамби“ 

Лозница 
 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

7 установа од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

40-50 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

Комуникација (усмена и писмена) са свим учесницима образовно – 

васпитног система: запосленима у установи, родитељима, ученицима и 
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деловања заинтересованим лицима. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Едукација, савети и надзор по потреби 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Попуњавање слободног места просветног инспектора у Градској управи 

Ваљево, побољшање материјалног положаја инспектора ( зараде, 

инспекцијски додатак, теренски додатак, техничка опремљеност) 

 

Град/Општина Богатић 

Име и презиме 
СИНИША МАШИЋ 

Адреса Општинска управа Богатић, Мике Витомировића 1, 15350 Богатић 

Број легитимације 
Нема легитимацију 

Број редовних 

надзора 
8 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ „Мика 

Митровић“ 

Богатић 

 

ОШ „Лаза К. 

Лазаревић“ 

 Клење 

ОШ „Вук 

Караџић“  

Бадовинци 

ОШ „Јанко 

Веселиновић“ 

Црна Бара 

ОШ „Никола 

Тесла“ Дубље 

ОШ „ Цветин 

Бркић“ Глушци 

Мачванска средња 

школа Богатић 

ПУ „Слава 

Ковић“ Богатић 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

8 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

и период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

25-30 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 
Службена саветодавна посета, превентивни инспекцијски надзор 
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превентивног 

деловања 

 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Сопствена сазнања, информације добијене од регистрованих субјеката и 

других субјеката, пријаве 

 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Аутомобил, возач и  дигитални фото апарат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Крупањ 

Име и презиме 
ДУШИЦА ЗЕЉИЋ 
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Адреса Општинска управа Крупањ, Маршала Тита 2, 15314 Крупањ 

Број легитимације 
12-0038/12 

Број редовних 

надзора 
4 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ „Боривоје Ж. 

Милојевић“ 

Крупањ 

ОШ „Жикица ј. 

Шпанац“  

Крупањ 

Средња школа 

Крупањ 

ПУ „Наша 

радост“ 

Крупањ 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

4 установe од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

и период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Саветодавна посета установама и консултативни састанци са директорима 

установа ( по потреби), комуникација са свим учесницима  образовно- 

васпитног система: запосленима у установама, родитељима, ученицима и 

заинтересованим лицима. 

 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

По сазнању за делатност нерегистрованих субјеката  обављање ванредног 

инспекцијског надзора 

 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Техничка подршка 

 

Град/Општина Мали Зворник 

Име и презиме 
ДРАГАН РАКИЋ 
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Адреса Општинска управа Мали Зворник, Краља Петра I, 15318 ;Мали Зворник 

Број легитимације 
12-0039/12 

Број редовних 

надзора 
7 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ „Браћа 

Рибар“ Доња 

Борина 

ОШ „Стеван 

Филиповић“  

Радаљ 

ОШ „Бранко 

Радичевић“  

Мали Зворник 

ОШ „Милош Гајић“ 

Амајић 

ОШ „Никола 

Тесла“ 

 Велика Река 

Средња школа  

Мали Зворник 

ПУ „Црвенкапа“ 

Мали Зворник 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

7 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

и период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

14 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Праћење рада установа, разговор са одговорним лицима, саветодавни и 

информативни рад. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Предузимање прописаних радњи , налагање мера, доношење решења, 

подношење пријава надлежним органима. 

 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Постоје сви потребни услови за рад – канцеларија, рачунар и службени 

аутомобил. 

 

 

Град/Општина ЈАГОДИНА 

Име и презиме Зорица Радивојша , 

 Јелена Нешић  
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Адреса Краља Петра Првог бр 6, 35 000 Јагодина 

Број 

легитимације 

12-0020/12, Зорица Радивојша 

12-0204/12, Јелена Нешић 

Број редовних 

надзора 
18 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ “Бошко 

Ђуричић“ 

ОШ “17. 

Октобар“ 

ОШ „Горан 

Остојић“ 

ОШ „Милан 

Мијалковић“ 

ОШ „Рада 

Миљковић“ 

ОШ 

„Љубиша 

Урошевић“ 

Рибаре 

ОШ 

„Радислав 

Никчевић 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

ОШ „Јоца 

Милосављевић“ 

Багрдан 

ОШ 

„Бранко 

Радичевић“ 

ОМШ 

„Владимир 

Ђорђевић“ 

Школа са 

домом 

„11.мај“ 

Гимназија 

„Светозар 

Марковић“ 

ЕТШ „Славка 

Ђурђевић“ 

 

ЕГШ 

„Никола 

Тесла“ 

 

Прва 

техничка 

школа 

Дечји вртић 

„Пионир“ 

Приватна 

СМШ 

„Милутин 

Миланковић“ 

 

  

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

18 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

60 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора Теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Просветни инспектори вршиће сталне консултације  са директорима 

Установа,упућиваће их на правилно поуњавање Контролних листа ,давати 

им стручна упутства и саветодавну помоћ у примени позитивних 

законских прописа ,како би превентивно утицали и спречили евентуално 

кршење прописа и закона.Одржаваће састанке по потреби ,а најмање 

једном месечно. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Упућиваће образовно-васпитне установе на правилну примену прописа из 

облати верификације и регистрације ,начин спровођења поступака у 

погледу оснивања,почетка рада и обављања делатности установе на основу 

Закона о основама система образовања и васпитања (од члана 30-35 ). 

Потребна Канцеларија – простор за рад инспекције (постојећи простор за рад се дели 
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средства за 

остваривање 

плана 

са другим општинским органом) 

Лап-топ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Свилајнац 

Име и презиме Тијана Јовановић  

Адреса Светог Саве 102, 35210 Свилајнац 

Број 

легитимације 
112-50/2016-IV 

Број редовних 7 
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надзора 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколска 

установа 

"Дечја 

радост" 

Свилајнац 

ОШ "Стеван 

Синђелић" 

Војска 

ОШ „Вожд  

Карађорђе“ 

Кушиљево 

ОШ 

"Бранко 

Радичевић" 

Седларе 

OШ "Јован 

Јовановић 

Змај" 

Свилајнац 

Средња 

школа 

"Свилајнац" 

Пољопривредно-

ветеринарска 

школа са домом 

ученика 

"Свилајнац" 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

7 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

30 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора Теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Ради остваривања циља инспекцијског надзора, Просветни инспектор ће 

превентивно деловати.Да би се подстакла правилност, исправност, 

уредност, безбедност и редовност у испуњавању обавеза Просветни 

инспектор ће предузети следеће: 

1) упозоравање надзираног субјекта о његовим обавезама из закона и 

других  прописа, као и о прописаним радњама и мерама управљеним према 

надзираном субјекту и санкцијама за поступања супротна тим обавезама; 

2) указивање надзираном субјекту на могућност наступања штетних 

последица његовог пословања или поступања; 

3) налагање надзираном субјекту предузимања или уздржавања од 

одређених радњи ради отклањања узрока вероватних штетних последица, 

као и одговарајућих мера предострожности у циљу спречавања настанка 

могућих штетних последица; 

4) друге превентивне мере којима се постиже превентивна улога 

инспекцијског надзора (предлози, иницијативе, помагање и подстицање на 

законито поступање, одвраћање од незаконитог поступања и др). 

Поред ових непосредно превентивних мера, Просветни инспектор ће 

предузети и корективне и репресивне инспекцијске мере које имају 

посредну превентивну сврху, у погледу законитости и безбедности будућег 

пословања, поступања и понашања и спречавања будућих неодређених, али 

одредивих повреда и угрожавања заштићених добара. 

Превентивно деловање Просветног инспектора  ће се остваривати јавношћу 

рада и правовременим информисање јавности а нарочито: 

1) Објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и 

контролних листа, обавештавањем јавности о променама прописа и 

правима и обавезама за надзиране субјекте који из њих произлазе; 

2) Пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или 

лицу које остварује одређена права у надзираном субјекту или у вези са 

надзираним субјектом, укључујући и издавање аката о примени прописа и 
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службене саветодавне посете; 

3) Предузимањем превентивних инспекцијских надзора и других 

активности усмерених ка подстицању и подржавању законитости и 

безбедности пословања и поступања и спречавању настанка штетних 

последица по законом и другим прописом заштићена добра, права и 

интересе, нарочито када се утврди да постоје рани знаци вероватноће 

њиховог настанка; 

4) Службеним саветодавним посетама; 

5) Постављањем информација на званичан Веб сајт инспекције; 

6) Предузимањем других активности превентивног деловања инспекције 

усмерених ка подстицању, промоцији и подржавању законитости и 

безбедности пословања и поступања и спречавању настанка штетних 

последица по законом и другим прописом заштићена добра, права и 

интересе, нарочито када се утврди да постоје рани знаци вероватноће 

њиховог настанка. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

У складу са  чл.33 Закона о инспекцијском надзору 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Сва средства према законским прописима припадају једном инспектору, да 

би могао поступати у складу са дужностима , овлашћењима и обавезама 

(нпр. Канцеларија (опремљена свим неопходним материјално-техничкиом 

условима, уређајима, опремом, канцеларијским материјалом, прибором, 

компјутером са скенером и штампачем, службени аутомобил, службена 

торба, одговарајућа униформа и обућа за летњи и зимски период и др.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Рековац 

Име и презиме Марко Вуловић 

Адреса Светоза ра Марковића 2, 35 260 Рековац 

Број 

легитимације 

12-0019/12 

 

Број редовних 

надзора 
4 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

“Светозар 

Марковић“ 

Рековац 

ОШ 

“Душан 

Поповић“ 

Белушић 

ПУ „Милоје 

Милојевић“ 

Рековац 

Пољопривредно 

ветеринарска 

школа са домом 

ученика 

Рековац 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

4 установe од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

20 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора Теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Просветни инспектор вршиће сталне консултације  са директорима 

Установа,упућиваће их на правилно попуњавање Контролних листа ,давати 

им стручна упутства и саветодавну помоћ у примени позитивних законских 

прописа, како би превентивно утицали и спречили евентуално кршење 

прописа и закона. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Упућиваће образовно-васпитне установе на правилну примену прописа из 

облати верификације и регистрације, начин спровођења поступака у 

погледу оснивања,почетка рада и обављања делатности установе на основу 

Закона о основама система образовања и васпитања (од члана 30-35 ). 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Параћин 

Име и презиме Милица Динић 

Адреса Томе Живановића 10, 35 250 Параћин 

Број 

легитимације 

12-0022/12 

 

Број редовних 

надзора 
14 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

,,Стеван 

Јаковљевић'' 

Параћин 

ОШ               

,, Момчило 

Поповић-

Озрен'' 

Параћин 

ОШ „ Радоје 

Домановић'' 

Параћин 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Поточац 

ОШ ,, 

Бранко 

Крсмановић'' 

Д. Мутница 

ОШ,, 

Бранко 

Радичевић'' 

Поповац 

ОШ ,, 

Бранко 

Крсмановић'' 

Сикирица 

ОШ „Ђура 

Јакшић“ 

Параћин 

ПУ „Бамби“ 

Параћин 

ОМШ          

,, Миленко 

Живковић'' 

Параћин 

Гимназија 

Параћин 

Економско – 

трговинска 

школа 

Параћин 

Машинско – 

електротехничка 

школа 

Параћин 

Технолошка 

школа 

Параћин 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

2 установе од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

30 - 40 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора Теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Остварује се  јавношћу рада и то : 

Објављивањем прописа, 

Планова инспекцијског надзора и контролних листа 

Обавештавањем јавности о променама прописа 

Издавање аката о примени прописа 

И службене саветодавне посете 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора и др.активности 

усмерених ка подстицању и подржавању законитости 

Информације о сазнањима инспекције о озбиљном ризику по живот 

Инспекција о службеној саветодавној посети сачињава службену белешку и 

уносе битне чињенице и околности посете 

Допис са препорукама има правну природу о примени аката о примени 

прописа 

Ако је уочен пропуст, недостатак или неправилност такве природе да је 

неопходно да се, сагласно делокругу инспекције предузму хитне мере ради 

спречавања или отклањања непосредне опасности по живот, права и 

интересе ученика, запослених, несметан рад органа, безбедност, као и када 

се процени висок и  критичан ризик, инспекција покреће и води поступак 

ванредног инспекцијског надзора, са овлашћењима и дужностима у складу 

са законом, о чему без одлагања обавештава надзираног субјекта 

Инспектор записником налаже одговарајуће  мере, решењем изриче 

одговарајуће превентивне мере ако је то потребно 

 

Планиране мере У складу са  чл.33 Закона о инспекцијском надзору 
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и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Сва средства која припадају по законским прописима једном инспектору , 

да би поступао у складу са дужностима , овлашћењима и обавезама 

нпр. Канцеларија (опремљена материјално техничкиом условима-, 

компјутер са скенером и штампачем), службени ауто, службена торба, 

одговарајућа униформа и обућа за летњи и зимски период и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Ћуприја 

Име и презиме Јелица Селаковић 

Дарко Марковић 

Адреса Саве Ковачевића 7,  34000 Крагујевац 

Број 

легитимације 

12-008/12 Јелица Селаковић 

12-007/12 Дарко Марковић 

Број редовних 

надзора 
9 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ „Дечја 

радост“ 

Школа за 

музичке 

таленте 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

ОШ „13. 

октобар“ 

ОШ „Ђура 

Јакшић“ 

Техничка 

школа 

Ћуприја 

Гимназија 

Ћуприја 

Медицинска 

школа 

Ћуприја 

ШОМО 

„Душан 

Сковран“ 

Ћуприја 

 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

     9 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

30 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора Теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Планиране мере превентивног деловања су одржавање састанака и 

обављање разговора са директорима установа и представницима локалне 

самоуправе. 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

За спречавање делатности нерегистрованих субјеката планирано је 

праћење стања и деловање по сазнању и добијању информација (вршење 

инспекцијских надзора, обавештавање других државних органа...). 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Потребна средства за остваривање плана су: обезбеђивање превоза, 

интернет, рачунари, скенер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Деспотовац 

Име и презиме Јелица Селаковић 

Дарко Марковић 

Адреса Саве Ковачевића 7, 34 000 Крагујевац 

Број 

легитимације 

12-008/12, Јелица Селаковић 

12-007/12, Дарко Марковић 

Број редовних 

надзора 
7 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Деспот 

Стеван 

Високи“ у 

Деспотовцу 

 

ОШ „Вук 

Караџић“ у 

Ресавици 

ОШ „Ђура 

Јакшић“ у 

Плажану 

ОШ „Стеван 

Немања“ у 

Стењевцу 

ОШ „Стеван 

Синђелић“ у 

Великом 

Поповићу 

ПУ „Рада 

Миљковић“ 

Техничка 

школа 

Деспотовац 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

     7 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

28 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора Теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Планиране мере превентивног деловања су одржавање састанака и 

обављање разговора са директорима установа и представницима локалне 

самоуправе. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

За спречавање делатности нерегистрованих субјеката планирано је праћење 

стања и деловање по сазнању и добијању информација (вршење 

инспекцијских надзора, обавештавање других државних органа...). 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Потребна средства за остваривање плана су: обезбеђивање превоза, 

интернет, рачунари, скенер. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Аранђеловац 

Име и презиме Слободан Јовановић 

 

Адреса Венац Слободе бр 10, 34 300 Аранђеловац 

 

Број 

легитимације 

031-8-11/2016 

Број редовних 15 
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надзора 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

OШ“Милан 

Илић Чича“ 

ОШ“Светолик 

Ранковић“ 

ОШ“Свети 

Сава“ 

ОШ“Милош 

Обреновић“ 

ОШ“Душан 

Радоњић 

„Бања 

ОШ“Први 

српски 

устанак“ 

Орашац 

ОШ“Вук 

Караџић“ 

Стојник 

ОШ“Славко 

Поповић“ 

Даросава 

ОШ“Веља 

Герасимовић“ 

Венчани 

ОШ“Љубомир 

Љуба 

Ненадовић“ 

Раниловић 

ОМШ“Петар 

Илић“ 

Гиманзија 

„Милош 

Савковић“ 

Економска 

школа 

„Слободан 

Минић“ 

Техничка 

школа 

„Милета 

Николић“ 

ПУ „Дуга“ 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

3 установе од 16.12.2016 – 15.02.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

24 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора Теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Просветни инспектор вршиће сталне консултације  са директорима 

Установа,упућиваће их на правилно поуњавање Контролних листа , давати 

им стручна упутства и саветодавну помоћ у примени позитивних законских 

прописа , како би превентивно утицали и спречили евентуално кршење 

прописа и закона. Одржаваће састанке по потреби а најмање једном месечно. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Упућиваће образовно-васпитне установе на правилну примену прописа из 

облати верификације и регистрације , начин спровођења поступака у погледу 

оснивања, почетка рада и обављања делатности установе на основу Закона о 

основама система образовања и васпитања (од члана 30-35 ). 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лап-топ и аутомобил 

 

Град/Општина Крагујевац 

Име и презиме Жикица Пајовић, 

Миодраг Илић, 

Марија Глишовић 

Адреса Цара Лазара 15 ,  34 000 Крагујевац 

Број Жикица Пајовић, бр. 12-0025/12 
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легитимације  Миодраг Илић, бр. 12-0095/12 

 Марија Глишовић, бр. 12-0018/12 

Број редовних 

надзора 
43 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ „Нада 

Наумовић“ 

ПУ 

„Ђурђевдан“ 

ОШ “Вук 

Стефановић 

Караџић”                                        

ОШ “21 

октобар”                                                  

ШОСО 

“Вукашин 

Марковић”                                         

ОШ 

“Драгиша 

Михајловић”                                        

ОШ 

“Драгиша 

Луковић 

Шпанац”   

Белошевац                  

ОШ “Доситеј 

Обрадовић”  

Ердеч                                 

ОШ “19 

октобар”  

Маршић                                                         

ОШ “Ђура 

Јакшић”                                                        

ОШ 

“Живадинка 

Дивац”                                 

ОШ “Прота 

Стеван 

Поповић”  

Чумић                                                

ОШ “Јован 

Поповић”                                                 

ОШ “Јулијана 

Ћатић”  

Страгари                                            

ОШ “Милоје 

Симовић”   

Драгобраћа                                             

ОШ 

“Милутин и 

Драгиња 

Тодоровић”                                     

ОШ “Мома 

Станојловић”              

ОШ 

“Наталија 

Нана 

Недељковић” 

Грошница                              

ОШ 

“Станислав 

Сремчевић”                                

ОШ “Мирко 

Јовановић”                                         

ОШ “Трећи 

крагујевачки 

батаљон”                                   

Школа са 

домом за 

ученике 

оштећеног 

слуха                                

Крагујевац 

Прва 

крагујевачка 

гиманзија                  

Друга 

крагујевачка 

гимназија                                  

Економска 

школа                                                 

Медицинска 

школа 

“Сестре 

Нинковић”                        

Прва 

техничка 

школа                                           

Друга 

техничка 

школа                                                         

Политехничка 

школа                            

ТУШ “Тоза 

Драговић”                            

Музичка 

школа “др. 

Милоје 

Милојевић” 

Приватна  

средња 

школа            

,, Доситеј 

Обрадовић,,     

 

Приватна 

средња 

школа              

,, Свети 

Архангел,, 

 

 

Приватна ПУ 

,, Чили и 

Вили,,  
Приватна ПУ   

,, Другарство,, 
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Приватна 

ПУ ,, Вини 

ПУ,, 

Приватна ПУ 

,, Петар Пан,, 

Приватна ПУ 

,, Шумска 

Бајка ,, 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

36 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

7 установа од 16.12.2016 – 15.02.2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

150 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора Теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

- објављивање плана инспекцијског надзора и контролних листи 

- пружањем стручне и саветодавне подршке надираним 

субјектима или лицу које остварује одређена права у 

надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом 

- предузимање превентивних инспекцијских надзора 

- службене саветодавне посете. 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

- све мере прописане Законом о инспекцијском надзору ( 

издавање решења за           покретање поступка верификације , 

забрана обављања делатности и др.) 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

- компјутери 

- лап-топ 

- скенер 

- службени телефони 

- адекватна обућа и одећа за теренски рад 

- повећање плате  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Лапово 

Име и презиме Милош  Жугић 

Адреса Иве Андрића бр 6, 34 220 Лапово 

Број 

легитимације 

12-0027/12 

 

Број редовних 3 
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надзора 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

“Светозар 

Марковић“ 

Лапово 

Средња 

школа 

Лапово 

ПУ „Наша 

младост“ 

Лапово 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

3 установe од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

9 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора Теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Организовање екскурзија 

Безбедност ученика 

Испуњеност услова за рад установа 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Нема нерегистрованих субјеката у општини Лапово 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Топола 

Име и презиме Јелица Селаковић, 

Дарко Марковић 

 

Адреса Саве Ковачевића 7, 34 000 Крагујевац 

Број 

легитимације 

Јелица Селаковић, 12-0008/12  

Дарко Марковић, 12-0007/12. 
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Број редовних 

надзора 
7 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ „Софија 

Ристић“ у 

Тополи 

 

ОШ 

„Живко 

Томић“ у 

Доњој 

Шаторњи 

ОШ 

„Карађорђе“ 

у Тополи 

ОШ „Милан 

Благојевић“ у 

Наталинцима 

ОШ 

„Милутин 

Јеленић“ у 

Горњој 

Трнави 

ОШ „Сестре 

Радовић“ у 

Белосавцима 

Средња 

школа у 

Тополи 

 

   

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

7 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. годинe 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

16 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора Теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Планиране мере превентивног деловања су одржавање састанака и 

обављање разговора са директорима установа и представницима локалне 

самоуправе. 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

За спречавање делатности нерегистрованих субјеката планирано је праћење 

стања и деловање по сазнању и добијању информација (вршење 

инспекцијских надзора, обавештавање других државних органа...). 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Потребна средства за остваривање плана су: обезбеђивање превоза, 

интернет, рачунари, скенер. 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Баточина 

Име и презиме Јелица Селаковић, 

Дарко Марковић 

Адреса Саве Ковачевића 7, 34 000 Крагујевац 

Број 

легитимације 

Јелица Селаковић, 12-0008/12  

 Дарко Марковић, 12-0007/12. 
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Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ 

„Полетарац“ 

у Баточини 

ОШ „Свети 

Сава“ у 

Баточини 

Средња 

школа 

„Никола 

Тесла“ у 

Баточини 

 

  

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

3 установe од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

16 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора Теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Планиране мере превентивног деловања су одржавање састанака и 

обављање разговора са директорима установа и представницима локалне 

самоуправе. 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

За спречавање делатности нерегистрованих субјеката планирано је праћење 

стања и деловање по сазнању и добијању информација (вршење 

инспекцијских надзора, обавештавање других државних органа...). 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Потребна средства за остваривање плана су: обезбеђивање превоза, 

интернет, рачунари, скенер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Рача 

Име и презиме Јелица Селаковић, 

Дарко Марковић 

 

Адреса Саве Ковачевића 7, 34 000 Крагујевац 

Број 

легитимације 

Јелица Селаковић, 12-0008/12  

 Дарко Марковић, 12-0007/12 

Број редовних 3 
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надзора 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ „Наша 

радост“  

Рача 

ОШ 

„Карађорђе“ 

Рача 

Средња 

школа „Ђура 

Јакшић“  

Рача 

 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

3 установe од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

16 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора Теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Планиране мере превентивног деловања су одржавање састанака и обављање 

разговора са директорима установа и представницима локалне самоуправе. 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

За спречавање делатности нерегистрованих субјеката планирано је праћење 

стања и деловање по сазнању и добијању информација (вршење 

инспекцијских надзора, обавештавање других државних органа...). 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Потребна средства за остваривање плана су: обезбеђивање превоза, интернет, 

рачунари, скенер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Кнић 

Име и презиме Јелица Селаковић, 

Дарко Марковић 

 

Адреса Саве Ковачевића 7, 34 000 Крагујевац 

Број 

легитимације 

Јелица Селаковић, 12-0008/12  

 Дарко Марковић, 12-0007/12. 

 

Број редовних 5 
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надзора 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ 

„Цветић“  

Кнић 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Кнић 

ОШ „Свети 

Сава“ 

Топоница 

 

ОШ „Рада 

Шубакић“ 

Гружа 

Средња школа 

Кнић 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

5 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

24 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора Теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Планиране мере превентивног деловања су одржавање састанака и обављање 

разговора са директорима установа и представницима локалне самоуправе. 

 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

За спречавање делатности нерегистрованих субјеката планирано је праћење 

стања и деловање по сазнању и добијању информација (вршење 

инспекцијских надзора, обавештавање других државних органа...). 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Потребна средства за остваривање плана су: обезбеђивање превоза, интернет, 

рачунари, скенер. 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Брус 

Име и презиме Светлана Филиповић 

Дарко Крсмановић  

Адреса Краљево 

Број 

легитимације 

12-0009/12. 

12-222/12 

Број редовних 

надзора 
6 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

  Средња школа  

    

ОШ ''Јован 

Јовановић 

Змај'' 

Брус 

ОШ ''1.мај'' 

Влајковци 

 

ОШ ''Бранко 

Радичевић'' Разбојна 

 

ОШ ''Вук Караџић'' 

Блажево 

 

ПУ 

''Пахуљице''  

Брус 

 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

6 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

8 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

Oдржавање састанака са директорима и секретарима установа на којима ће 

бити предочена правила примена одредаба Закона о основама система 

образовања и васпитања и прописа донетих на основу овог Закона, чија је 

погрешна примена најчешћа. 

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. 

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције  

Материјалне трошкове ( коверте, папир, тонере... обезбеђује нам Рашки 

управни округ). Потребно је обезбедити новије, поуздано возило обзиром на 

терен који покривамо, који зна да буде и по 5 месеци прекривен дубоким 

снегом. Најављено је да ће се обезбедити један рачунар за Просветног 

инспектора Дарка Крсмановића који тренутно нема рачунар, али би требало 

предвидети и замену рачунара за Светлану Филиповић, обзиром да је 

позајмљен од Шумарске школе у Краљеву, на издисају. Такође је потребно 

обезбедити и скенер и штампач. 
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Град/Општина Александровац 

Име и презиме Светлана Филиповић 

Дарко Крсмановић  

Адреса Краљево 

Број 

легитимације 

12-0009/12. 

12-222/12. 

Број редовних 

надзора 
4 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

  СШ ''Свети   

Трифун'' 

ОШ ''Аца 

Алексић“ 

ОШ ''Иво Лола 

Рибар'' 
ПУ ''Наша радост'' 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

4 установе од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

10 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

Oдржавање састанака са директорима и секретарима установа на којима ће 

бити предочена правила примена одредаба Закона о основама система 

образовања и васпитања и прописа донетих на основу овог Закона, чија је 

погрешна примена најчешћа. 

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. 

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције  

Материјалне трошкове ( коверте, папир, тонере... обезбеђује нам Рашки 

управни округ). Потребно је обезбедити новије, поуздано возило обзиром на 

терен који покривамо, који зна да буде и по 5 месеци прекривен дубоким 

снегом. Најављено је да ће се обезбедити један рачунар за Просветног 

инспектора Дарка Крсмановића који тренутно нема рачунар, али би требало 

предвидети и замену рачунара за Светлану Филиповић, обзиром да је 

позајмљен од Шумарске школе у Краљеву, на издисају. Такође је потребно 

обезбедити и скенер и штампач. 
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Град/Општина Варварин 

Име и презиме Светлана Филиповић 

Дарко Крсмановић  

Адреса Краљево 

Број 

легитимације 

12-0009/12. 

12-222/12. 

Број редовних 

надзора 
7 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Средња школа 

Варварин 

ОШ „Јован 

Курсула“ 

Варварин 

ОШ ''Мирко 

Томић'' Обреж 

 

ОШ „ Свети Сава“ 

Бачина 

ОШ „ Херој 

Мирко Томић“ 

Доњи Крчин 

ОШ „ Драги 

Макић“ 

Бошњани 

ПУ „ Наша 

радост“ 

Варварин 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

7 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

8 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

Oдржавање састанака са директорима и секретарима установа на којима ће 

бити предочена правила примена одредаба Закона о основама система 

образовања и васпитања и прописа донетих на основу овог Закона, чија је 

погрешна примена најчешћа. 

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. 

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције  

Материјалне трошкове ( коверте, папир, тонере... обезбеђује нам Рашки 

управни округ). Потребно је обезбедити новије, поуздано возило обзиром на 

терен који покривамо, који зна да буде и по 5 месеци прекривен дубоким 

снегом. Најављено је да ће се обезбедити један рачунар за Просветног 

инспектора Дарка Крсмановића који тренутно нема рачунар, али би требало 

предвидети и замену рачунара за Светлану Филиповић, обзиром да је 

позајмљен од Шумарске школе у Краљеву, на издисају. Такође је потребно 

обезбедити и скенер и штампач. 
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Град/Општина Ћићевац 

Име и презиме Светлана Филиповић 

Дарко Крсмановић  

Адреса Краљево 

Број 

легитимације 

12-0009/12. 

12-222/12. 

Број редовних 

надзора 
4 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

  ОШ „Доситеј 

Обрадовић'' 

Ћићевац 

ОШ „Војвода 

Пријезда“ 

Сталаћ 

ПУ „Дечји 

вртић'' 

Ћићевац 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

4 установе од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

4 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

Oдржавање састанака са директорима и секретарима установа на којима ће 

бити предочена правила примена одредаба Закона о основама система 

образовања и васпитања и прописа донетих на основу овог Закона, чија је 

погрешна примена најчешћа. 

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. 

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције  

Материјалне трошкове ( коверте, папир, тонере... обезбеђује нам Рашки 

управни округ). Потребно је обезбедити новије, поуздано возило обзиром 

на терен који покривамо, који зна да буде и по 5 месеци прекривен дубоким 

снегом. Најављено је да ће се обезбедити један рачунар за Просветног 

инспектора Дарка Крсмановића који тренутно нема рачунар, али би требало 

предвидети и замену рачунара за Светлану Филиповић, обзиром да је 

позајмљен од Шумарске школе у Краљеву, на издисају. Такође је потребно 

обезбедити и скенер и штампач. 
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Град/Општина Врњачка Бања 

Име и презиме Весна Вукојичић 

Адреса Врњачка Бања, Крушевачка 17 

Број 

легитимације 
12-0105/12 

Број редовних 

надзора 
7 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Угоститељско-

туристичке 

школе са 

Домом 

ученика 

Врњачка Бања 

Гимназије 

Врњачка Бања 

ОШ 

„Попински 

борци“ 

Врњачка Бања 

ОШ“Младост“ Врњци 

ОШ „Бане 

Миленковић“ 

Ново Село 

ОШ „ Бранко 

Радичевић“ 

Вранеши 

Предшколске 

установа 

„Радост“ 

Врњачка Бања 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

7 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

40 

(орјентационо) 
01.09.2016.-01.09.2017. 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путеми нформисања установа и 

странака. 

Пружањестручне 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. 

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 ИВАЊИЦА 

Име и презиме ЗДРАВКО СЕКУЛИЋ 

Адреса Општинска управа општине Ивањица, В.Маринковића бр. 1, Ивањица 

Број 

легитимације 
12-0092/12 

Број редовних 

надзора 
12 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколска 

установа 

«Бајка» 

Ивањица 

Основна 

школа 

«Милинко 

Кушић» 

Ивањица 

Основна 

школа 

«Кирило 

Савић» 

Ивањица 

Основна 

школа 

«Сретен 

Лазаревић» 

Прилике 

Основна школа 

«Мићо Матовић» 

Катићи 

Основна 

школа 

«Мајор 

Илић» 

Кушићи 

Основна 

школа 

«Вучић 

Величковић» 

Међуречје 

Основна 

школа 

«Проф др 

Недељко 

Кошанин» 

Девићи 

Основна 

школа 

«Милан 

Вучићевић 

Зверац» 

Братљево 

Основна школа 

«Светозар 

Марковић» 

Ковиље 

Гимназија, 

Ивањица 

 

 

Техничка 

школа, 

Ивањица 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 01.09.2016 – 31.08.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина ЛУЧАНИ 

Име и презиме ЗОРАН ВУЧИЋЕВИЋ 

Адреса Ђераћ,  32240  Лучани 

Број 

легитимације 
 12 – 0099/12 од 10.04.2012. године 

Број редовних 

надзора 
8 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Милан 

Благојевић“ 

Лучани 

ОШ 

„Академик 

Миленко 

Шушић“Гуча 

ОШ 

„Котража“ 

ОШ 

„Горачићи“ 

ОШ „Марко 

Пајић“ Вича 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Каона 

Средња 

школа 

„Драгачево“ 

Гуча 

Предшколска 

установа 

„Наша 

радост“ 

  

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

8 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

15 01.09.2016. до 31.08.2017. 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. 

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 Тутин 

Име и презиме Алмир Хамзић 

Адреса Тутин 

Број 

легитимације 
12-0098/12 

Број редовних 10 
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надзора 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „ Рифат 

Бурџевић-Тршо“ 

Тутин 

ОШ“ 

Алекса 

Шантић“ 

Црквине 

ОШ“Вук 

Караџић “ 

Тутин 

ОШ“Алекса 

Ђилас- 

Бећо“ 

Мојстир 

ОШ“25 

МАЈ “ 

Делимђе 

ОШ“ Ибрахим 

Бакић“ Лескова  

ОШ“Меша 

Селимовић“  

Рибариће 

Техничка школа 

Тутин  

Гимназија  

Тутин  

ПУ-

„Хабиба 

Сточевић  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

10 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

Град/Општина РАШКА 

Име и презиме Јелена Белојица 

Адреса П.Вилимоновића, 1.  Рашка 

Број 

легитимације 
/ 

Број редовних 

надзора 
7 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ „Весело 

детињство“  

Рашка 

ОШ 

„Јошаничка 

Бања“ 

Јошаничка 

Бања 

ОШ „Јосиф 

Панчић“ 

Баљевац 

ОШ 

„Сутјеска“ 

Рашка 

ОШ „Рашка“ 

Рашка 

Машинска 

школа  

Рашка 

Гимназија 

Рашка 
   

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

7 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 01.09.2016-31.08.2016.год. 

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. 

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 Чачак 

Име и презиме Олгица Глишић 

Адреса Жупана Старцимира бр.2 Чачак 

Број 

легитимације 
12-0096/12 

Број редовних 

надзора 
15 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ОШ 

"Милица 

Павловић" 

Чачак 

ОШ"Танаск

о 

Рајић"Чача

к 

ОШ"Филип 

Филиповић" 

Чачак 

ОШ"Свети 

Сава"Чачак 

ОШ"Брана 

Петровић"Сла

тина 

ОШ"Прељи

на" 

Прељина 

ОШ"Ђенер

ал 

М.Ђ.Катани

ћ" 

Бресница 

ОШ"Св.Ђакон 

Авакум"Трнава 

Специјална 

школа 

"1.новембар"

Чачак 

Гимназија 

Чачак 

Техничка 

школа 

Чачак 

Машинско 

саобраћајна 

школа 

Чачак 

ОШ за 

образовање 

одраслих Чачак 

ПУ"Моје 

детињство"Ча

чак 

ПУ"Гимназио

н"Чачак 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

3 установе од 16.12.2016 – 15.02.2017. године 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

30 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистрован

их 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 издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова инспекције. 

 

Град/Општина Чачак 

Име и презиме Миодраг Лалић 

Адреса Жупана Страцимира бр.2 Чачак 

Број 

легитимације 
12-0097/12 

Број редовних 15 
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надзора 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ОШ"Драги

ша 

Мишовић"Ч

ачак 

 

ОШ"Вук 

Караџић"Ча

чак 

ОШ"Ратко 

Митровић" 

Чачак 

ОШ "Татомир 

Анђелић"Мрчај

евци 

ОШ"В.Петкови

ћ Дис"Заблаће 

Економска 

школа 

Чачак 

Прехрамбе

но 

угоститељс

ка школа 

Чачак 

ПУ Радост 

Чачак 

ПУ Лилипут 

Чачак 

ПУ Мимиленд 

Чачак 

ОШ"Степа 

Степановић

" 

Г.Горевница 

ОШ"Божо 

Томић"При

јевор 

ОШ"22.децем

бар" 

Д.Трепча 

Музичка школа 

"Др.Војислав 

Вучковић"Чача

к 

Медицинска 

школа Чачак 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

3 установе од 16.12.2016 – 15.02.2017. године 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

30 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистрован

их 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 издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 
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Град Нови  Пазар 

Име и 

презиме 
Ђулсума Хоџић      и     Зорица Урошевић 

Адреса Стевана  Немања број 2 

Број 

легитимације 
12-0101/12    12-0102/12 

Број редовних                                                  26 
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надзора 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

Предшколск

а установа 

„Младост“ 

Основна школа 

„Братство“ 

Основна 

школа„Стефан 

Немања“ 

Основна 

школа„Рифат 

бурџовић 

Тршо“ 

Основна 

школа„Вук 

Караџић“ 

Основна 

школа„Деса

нка 

Максимовић

“ 

Основна 

школа„Јован 

јовановић змај“ 

Основна 

школа„Авдо 

Међедовић“ 

Основна 

школа„Ђура 

Јакшић“-

Трнава 

Основна 

школа„Рас

тко 

Немањић“-

Дежева 

Основна 

школа„Јоша

ница“-

Лукаре 

Основна 

школа„Мур“-

Мур 

Основна 

школа„Ћамил 

Сијарић“ 

Основна 

школа„Меша 

Селимовић“ 

Основна 

школа„Дос

итеј 

Обрадовић

“-Осаоница 

Основна 

школа 

„Халифа бин 

Заид Ал 

Нахјан“- 

Дојевиће 

ШОМО„Стева

н Мокрањац“ 
Гимназија 

Економско – 

трговинска 

школа 

Техничка 

школа 

Медицинска 

школа 

Школа за 

дизајн текстила 

и коже 

Угоститељско 

туристичка 

школа 

  

Основна 

школа„Елит

на основна 

школа 

Бајевица“ – 

Бајевица 

(приватна) 

Средња 

школа„Хипокр

ат“ (приватна) 

Средња школа 

Нови Пазар 

(приватна) 

  

Период у 

коме ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

24 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

2 установе од 16.12.2016 – 15.02.2017. године 

Очекивани 

број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекиванибројнадзора Период 

10 01.09.2016. – 01.09.2017. godine 

Облици 

надзора 

Канцеларијски и теренски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 

одређен аправа 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 
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усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних последица. 

Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрова

нихсубјекта 

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 предностио бављања 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 издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Крушевац 

Име и презиме Љиљана Радулац Ђорић 

Адреса Градска управа Крушевац, Газиместанска 1 

Број 

легитимације 
12-0104/12 

Број редовних 

надзора 
26 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ "Вук 

Караџић" 

Крушевац 

ОШ 

"Доситеј 

Обрадовић" 

Крушевац 

ОШ 

"Драгомир 

Марковић" 

Крушевац 

ОШ "Ј.Ј. 

Змај 

"Крушевац 

ОШ "Јован 

Поповић 

"Крушевац 

ОШ "Васа 

Пелагић" Падеж 

ОШ "Нада 

Поповић" 

Крушевац 

ОШ 

"Бранко 

Радичевић" 

Крушевац 

ОШ "Кнез 

Лазар" 

Купци 

ОШ 

"Деспот 

Стефан" Г. 

Степош 

ОШ "Жабаре" 

Жабаре 

ОШ "Свети 

Сава" 

Читлук 

ШОСО 

"Веселин 

Николић" 

Крушевац 

Музичка 

школа 

"Стеван 

Христић" 

Крушевац 

Економско 

трговинска 

школа 

Крушевац 

Политехничка 

школа "М. 

Миланковић" 

Крушевац 

ОШ 

"Станислав 

Бинички" 

Јасика 

ОШ "В.С. 

Јан" 

Паруновац 

ОШ "В.С. 

Корчагин" 

В. 

Шиљеговац 

ОШ 

"Страхиња 

Поповић" 

Дворане 

ОШ "Брана 

Павловић" 

Коњух 

Гимназија 

Крушевац 

Медицинска 

школа 

Крушевац 

Прва 

техничка 

школа 

Крушевац у 

Крушевцу 

Хемијско 

технолошка 

школа 

Крушевац 

ПУ "Ната 

Вељковић" 

Крушевац 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

12 установа од 16.12.2016 – 15.02.2017. године 

2 установе од 16.02.2017 – 15.04.2017 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 01.10.2016. – 25.12.2016. 

Облици надзора Теренски инспекцијски надзор на лицу места и канцеларијски  

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка вероватних 

штетнихпоследица 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење инспектора 

би у садејству са вршењем корективних и репресивниховлашћења требало 

да доведе до јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи и заједничке мере и 
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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 

 

 

Општина Горњи Милановац 

Име и презиме Слободанка Петровић 

Адреса Ивице I 4/1/24 

Број 

легитимације 
12-0100/12 од 10.04.2012 

Број редовних 

надзора 
11 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ПУ“Сунце“ 

Горњи 

Милановац 

ОШ“Краљ 

Александар I“ 

Горњи 

Милановац 

ОШ“Момчило 

Настасијевић“ 

Горњи 

Милановац 

ОШ“Свети 

Сава“ 

Горњи 

Милановац 

ОШ 

“Десанка 

Максимовић

“  Горњи 

Милановац 

ОШ“ 

Таковски 

устанак“Тако

во 

ОШ“Иво 

Адрић“Прањани 

ОШ“Арсеније 

Лома“Рудник 

Гимназија 

„Таковски 

устанак“Го

рњи 

Милановац 

Економско-

трговачка 

школа 

„Књаз 

Милош“ 

Горњи 

Милановац 

Техничка 

школа „Јован 

Жујовић“ 

Горњи 

Милановац 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

11 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

20 1.09.2016.-31.08.2017.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 лицукоје остварује 

одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом установа, 

као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. Инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних 
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последица. 

Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрован

их субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење инспектора би у 

садејству са вршењем корективних и репресивниховлашћења требало да 

доведе до јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 

размене података, пружањепомоћи 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 ТРСТЕНИК 

Име и презиме Радмила Вулетић 

Адреса Општинска управа општине Трстеник, К.Милице бр.5 

Број 

легитимације 
ПИ-01 

Број редовних 

надзора 
12 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ ''Живадин 

Апостоловић'' 

Трстеник 

ОШ 

''Миодраг 

Чајетинац 

Чајка'' 

Трстеник 

ОШ ''Свети 

Сава'' 

Трстеник 

ОШ ''Јован 

Јовановић 

Змај'' 

Стопања 

ОШ ''Кнегиња 

Милица'' Доњи 

Рибник 

ОШ ''Раде 

Додић'' 

Милутовац 

ОШ 

''Добрица 

Ћосић'' 

Велика 

Дренова 

ОШ 

''Љубивоје 

Бајић'' 

Медвеђа 

ОМШ 

''Корнелије 

Станковић'' 

Трстеник 

ПУ ''Бисери'' 

Трстеник 

Гимназија 

''Вук Караџић'' 

Трстеник 

Техничка 

школа 

Трстеник 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 01.09.2016-01.09.2017.године 

Облици надзора Теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Спречавања настанка незаконитости путем информисања установа и 

странака.  

Пружање стручне и саветодавне подршке установа или лицу које остварује 

одређена права у установи. 

Службе 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 

koje 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 издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова инспекције.  
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Град/Општина КРАЉЕВО 

Име и презиме Чедомир Спасојевић и Душица Терзић 

Адреса Краљево, Трг Јована Сарића бр. 1 

Број 

легитимације 
12-0093/12 и 12-0094/12 

Број редовних 

надзора 
31 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

О.Ш.''Јово 

Курсула'' 

Краљево 

О.Ш.''Доситеј 

Обрадовић'' 

Врба 

О.Ш.''Јован 

Цвијић'' Сирча 

О.Ш.''Бранко 

Радичевић'' 

Витковац 

О.Ш.''Милунка 

Савић'' 

Витановац 

 

О.Ш.''Петар 

Николић'' 

Самаила 

О.Ш.''Ђура 

Јакшић'' 

Конарево 

О.Ш.''Браћа 

Вилотијевић'' 

Краљево 

О.Ш.''Живан 

Маричић'' 

Жича 

О.Ш. 

''Димитрије 

Туцовић'' 

Краљево 

О.Ш. 

''4.Краљевачки 

батаљон'' 

Краљево 

О.Ш. 

''Светозар 

Марковић'' 

Краљево 

О.Ш. ''Стефан 

Немања'' 

Студеница 

О.Ш. ''Олга 

Милутиновић'' 

Годачица 

О.Ш. 

''Чибуковачки 

партизани'' 

Краљево 

О.Ш. ''Свети 

Сава'' 

Краљево 

О.Ш. ''Вук 

Караџић'' 

Краљево 

О.Ш. 

''Јован 

Дучић' 

'Роћевићи 

О.Ш.''Дра

ган 

Ђоковић 

–Уча'' 

Лађевци 

О.Ш. 

''Драган 

Маринко

вић'' 

Адрани 

О.Ш. 

''Милун 

Ивановић

'' Ушће 

 

Шумарска 

школа 

Краљево 

ЕСТШ 

''Никола 

Тесла'' 

Краљево 

Ш.О.С.О. 

''Иво Лола 

Рибар'' 

Краљево 

Музичка 

школа 

''Стеван 

Мокрањац'' 

Краљево 

Гимназија 

Краљево 

Медицинска 

школа 

Краљево 

Уметничка 

школа 

Краљево 

Пољопривред. 

–хемијска 

школа 

''Др.Ђорђе 

Радић'' 

Краљево 

Економск

о –

трговинс

ка школа 

Краљево 

Машинск

о – 

техничка 

школа 

''14.октоб

ар'' 

Краљево 

Предшколска 

установа ''Олга 

Јовичић – 

Рита'' Краљево 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

24 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

7 установа од 16.12.2016 – 15.02.2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

40 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 
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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 издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Лебане 

Име и презиме Драган Митровић 

Адреса Министарство просвете , науке и технолошког развоја , ШУ Лесковац , 

Благоја Николића бр. 1 Лесковац 

Број 

легитимације 
12-0011/12 
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Број редовних 

надзора 
6 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Вук Караџић“, Лебане  Гимназија Лебане 

ОШ „Радован Ковачевић-

Максим“, Лебане  
       ПУ „ Дечја радост“ Лебане 

ОШ „Радоје Домановић“, Лебане   

СТШ „ Вожд Карађорђе“ Лебане  

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

6 установа од 01.10.2016 – 15.04.2017. године 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

 
01.09.2016 - 31.12.2016. 

01.01.2017. - 31.08.2017. 

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. 

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 Бојник 

Име и презиме Драган Митровић 

Адреса Министарство просвете , науке и технолошког развоја , ШУ Лесковац , 

Благоја Николића бр. 1 Лесковац 

Број 

легитимације 
12-0011/12 
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Број редовних 

надзора 
4 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ОШ „Станимир Вељковић-Зеле“Бојник 
 

ОШ „Стојан Љубић“, Косанчић 
 

СШ „ Бошко Крстић“ Бојник  

ПУ „ Ђука Динић“ Бојник 
 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

4 установа од 01.10.2016 – 15.04.2017. године 

 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

 
01.09.2016 - 31.12.2016. 

01.01.2017. - 31.08.2017. 

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 

нерегистрован

их 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 Сурдулица  

Име и презиме Драган Митровић 

Адреса Министарство просвете , науке и технолошког развоја , ШУ Лесковац , Благоја 

Николића бр. 1 Лесковац 

Број 

легитимације 
12-0011/12 
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Број редовних 

надзора 
11 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ОШ „ Вук Караџић“ 

Сурдулица  
ТШ „ Никола Тесла“ Сурдулица 

ОШ „ Јован Јовановић-Змај“ 

Сурдулица 
ПШШ „ Јосиф Панчић“ Сурдулица 

ОШ „ПераМачкатовац“, 

Сурдулица 
ПУ „ Наша радост“ Сурдулица 

ОШ „ Вук Караџић“ 

Сурдулица  

ОШ „Бора Станковић“, Јелашница  

ОШ „ Јован Јовановић-Змај“ 

Сурдулица 

ОШ „Ак. Ђорђе Лазаревић“,Власина 

Округлица 

ОШ „ПераМачкатовац“, 

Сурдулица 
 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

11 установа од 01.10.2016 – 15.04.2017. године 

 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

 
01.09.2016 - 31.12.2016. 

01.01.2017. - 31.08.2017. 

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 

нерегистрован

их 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 Босилеград 

Име и презиме Драган Митровић 

Адреса Министарство просвете , науке и технолошког развоја , ШУ Лесковац , 

Благоја Николића бр. 1 Лесковац 
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Број 

легитимације 
12-0011/12 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Георги Димитров“, Босилеград 
 

Гимназија Босилеград 
 

  ПУ „ Дечја радост“ Босилеград 
 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

3 установе од 01.10.2016 – 15.04.2017. године 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број надзора Период 

 
01.09.2016 - 31.12.2016. 

01.01.2017. - 31.08.2017. 

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. 

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 Прешево 

Име и презиме Драган Митровић 

Адреса Министарство просвете , науке и технолошког развоја , ШУ Лесковац , 

Благоја Николића бр. 1 Лесковац 
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Број 

легитимације 
12-0011/12 

Број редовних 

надзора 
11 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „ Вук Караџић“ Прешево ОШ „ Зенељ Хајдини“ Раинце 

Предшколска установа „ 8 . март“, 

Прешево 

ОШ „ Абдул Крашница „ 

Миратовац 

ОШ „ 9.мај“ Рељан Гимназија „ Скендербег“ Прешево 

ОШ „ Сељами Халачи“ Лучане ТШ „ Прешево“ Прешево 

ОШ „ Детурија“ Црнотинце   ОШ „ Ибрахим Кељменди“ 

Прешево 

ОШ „ Миђени „ Церевајка  

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

11 установа од 01.10.2016 – 15.04.2017. године 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број надзора Период 

 
01.09.2016 - 31.12.2016. 

01.01.2017. - 31.08.2017. 

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. 

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. 
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Град/Општина                                                       Трговиште 

Име и презиме                                                   Благица Недељковић 

Адреса                                                                  Трговиште 

Број 

легитимације 
                                                              12-0124/12 
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Број редовних 

надзора 
                                                                      6 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ПУ  

„ПОЛЕТАРАЦ”  

Трговиште     

ОШ“ 

Бранко    

Радичевић

“Трговиш

те 

ОШ                  

“Бора      

Станковић”     

Ново село 

   ОШ 

“Вук 

Караџић” 

Доњи 

Стајевац 

 

ОШ 

“Жарко Зрењанин 

Уча”Радовница 

 

 

   ССШ” 

“Милутин 

Бојић”Трг

овиште 

   

     

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

6 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

30 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистрован

их 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 издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

Град/Општина ГРАД ЛЕСКОВАЦ 

Име и презиме Маја Јанковић 

Адреса Градска управа за друштвене делатности града Лесковца, ул. Трг 

револуције бр. 45,  Лесковац 
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Број 

легитимације 
12-0109/12 

Број редовних 

надзора 
36 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Јосиф Костић“, Лесковац ОШ „Бора Станковић“, Губеревац 

ОШ „Петар Тасић“, Лесковац ОШ „Бранко Радичевић“, Брестовац 

ОШ „Вук Караџић“, Лесковац ОШ „Вук Караџић“, Печењевце 

ОШ „Светозар Марковић“, 

Лесковац 
ОШ „Аца Синадиновић“, Предејане 

ОШ „Васа Пелагић“, Лесковац Музичка школа, Лесковац 

ОШ „Коста Стаменковић“, 

Лесковац 
ШОСО „11. октобар“, Лесковац 

ОШ „Трајко Стаменковић“, 

Лесковац 

ШООО „Доситеј Обрадовић“, 

Лесковац 

ОШ „Вожд Карађорђе“, Лесковац 
Предшколска установа „Вукица 

Митровић“, Лесковац 

ОШ „Ђура Јакшић“, Турековац Гимназија, Лесковац 

ОШ „Радоје Домановић“, 

Манојловце 

Техничка школа „Раде Металац“, 

Лесковац 

ОШ „Јосиф Панчић“, Орашац 
Трговинско-угоститељска школа, 

Лесковац 

ОШ „Милутин Смиљковић“, 

Винарце 

Економска школа „Ђука Динић“, 

Лесковац 

ОШ „Бора Станковић“, Богојевце 
Школа за текстил и дизајн, 

Лесковац 

ОШ „Бора Станковић“, Вучје  Пољопривредна школа, Лесковац 

ОШ „Славко Златановић“, 

Мирошевце 

Хемијско-технолошка школа 

„Божидар Ђорђевић-Кукар“, 

Лесковац 

ОШ „Никола Скобаљић“, Велико 

Трњане 
Медицинска школа, Лесковац 

ОШ „Десанка Максимовић“, 

Грделица 
Средња школа, Грделица 

ОШ „Вук Караџић“, Велика 

Грабовница 
Средња школа, Вучје 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

12 установа од 16.12.2016 - 15.02.2017. године 

12 установа од 16.02.2017 – 15.04.2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

130 

200 

27.09.2016 - 31.12.2016. 

01.01.2017. - 31.12.2017. 

Облици надзора 
Теренски, канцеларијски 
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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. 

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 ВРАЊЕ 

Име и презиме 
Дејан Душановић  

Тања  Томић 

Број 

легитимације 

12 - 0162 /12   

12 – 213 /2015           
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Адреса 
Секретаријат за инспекцијске послове и заштите животне средине, 

Просветна инспекција  ул.Саве Ковачевића бр.3  17501 Врање 

Број редовних 

надзора 
22 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ ,,Вук 

Караџић“ 

Врањe 

 

ОШ ,,Доситеј 

Обрадовић“   

Врањe 

 

ОШ ,,Јован 

Јовановић 

Змај“   

Врањe 

ОШ ,,Радоје 

Домановић“   

Врањe 

 

ОШ 

,,Предраг 

Девеџић“   

Врањска 

Бања 

ОШ ,,Бранко 

Радичевић“  

Врањe 

ОШ ,,20. 

Октобар“  

Власе 

 

ОШ ,,1.Мај“  

Вртогош 

 

ОШ,,Бранисл

ав Нушић“ 

Ратаје 

ОШ ,,Бора 

Станковић

“   Тибужде 

ОШ,,Предраг 

Девеџић“   

Врањска 

Бања 

ОШ ,,Краљ 

Петар I 

Ослободилац“   

Корбевац 

Гимназија 

,,Бора 

Станковић“   

Врањe 

Економско-

трговинска 

школа Врањe 

 

Техничка 

школа 

Врањe 

 

Хемијско – 

технолошка 

школа Врањe 

 

Пољопривредно 

– ветеринарска 

школа  ,,Стеван 

Синђелић“  

Врањe 

 

Медицинска 

школа ,, 

др.Изабел 

Емсли 

Хатон“  

Врањe 

Школа за 

основно и 

средње 

образовање 

,,Вуле 

Антић“  

Врањe 

Музичка 

школа 

,,Стеван 

Мокрањац“  

Врањe 

 

Основна 

школа за 

образовање 

одраслих  

Врањe 

Предшколска 

установа ,,Наше 

дете“ Врањe 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

10 установа од 16.12.2016 – 15.02.2017. године 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

116 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора 
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спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

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, пружањепомоћи 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 издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина МЕДВЕЂА 

Име и презиме Бојан Станковић 

Адреса Јабланичка бр. 48, 16240 Медвеђа 

Број 

легитимације 
1083/14 



129 

 

Број редовних 

надзора 
8 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ПУ ”Младост” 

Медвеђа 

ОШ 

”Горња 

Јабланица

”  

Медвеђа 

ОШ 

”Сијаринска 

Бања” С. Бања 

ОШ 

”Владимир 

Букилић” 

Туларе 

ОШ ”Радован 

Ковачевић” 

Леце 

ОШ 

”Партизански 

Дом”  

Бучумет 

ОШ 

”Зенељ 

Хајдини” 

Тупале 

Техничка 

Школа  

”Никола 

Тесла“ 

Медвеђа 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

8 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

15 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 лицукоје остварује 

одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка вероватних 

штетнихпоследица. 

Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрован

их субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење инспектора би 

у садејству са вршењем корективних и репресивниховлашћења требало да 

доведе до јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 

размене података, пружањепомоћи 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 ВЛАСОТИНЦЕ И ЦРНА ТРАВА 

Име и презиме, адреса, 

број легитимације 

Богиша Михајловић, Власотинце, Трг Ослобођења бр. 12, 

бр. легитимације 12-0198/12 
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Број редовних надзора 15 надзора у првом полугодишту 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 

ОШ ''8. октобар'' Власотинце 

ОШ ''Синиша Јанић'' Власотинце 

ОШ ''Свети Сава'' Гложане, Власотинце 

ОШ ''Браћа Миленковић'' Шишава, Власотинце 

ОШ ''Карађорђе Петрпвић'' Крушевица, Власотинце 

ОШ ''Доситеј Обрадовић'' Свође, Власотинце 

ОШ ''Вук Караџић'' Тегошница, Власотинце 

ОШ ''Божидар Миљковић'' Горњи Присјан, Власотинце 

ОШ ''25. мај'' Доња Лопушња, Власотинце 

Гимназија ''Стеван Јаковљевић'' Власотинце 

Техничка школа Власотинце 

ПУ ''Милка Диманић'' Власотинце 

ОШ ''Александар Стојановић'' Црна Трава 

ТШ са домом ученика ''Милентије Поповић'' Црна Трава  

ПУ ''Младост'' Црна Трава 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор 

(до 15.12.2016. године) 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

3 установe од 16.12.2016 – 15.02.2017. године 

Очекивани број 

ванредних надзора и 

период у коме ће се 

вршити 

25 ванредних надзора од тога 10 вероватних у поступку 

верификације установа 

По представкама 

Информација о облицима 

надзора 

редовни, ванредни и контролни 

Планиране мере и 

активности превентивног 

деловања 

Објављивање плана инспекцисјких надзора и контролних листа на 

сајту општине Власотинце и превентивно деловање по захтеву 

субјеката. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање делатности 

нерегистровних субјеката 

Непосредан увид на терену 

Потребна средства за 

остваривање плана 

Превоза до субјекта надзора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина БУЈАНОВАЦ 

Име и презиме Агим Рашити 

Адреса Карађорђе Петровића 115, Бујановац, Општинска управа општине Бујановац 

Број 12-0108/12 
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легитимације 

Број редовних 

надзора 
14 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

     

     

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

2 установe од 16.12.2016 – 15.02.2017. године 

 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

50 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Службене саветодавне посете, издавање аката о примени прописа, 

обавештравање јавности и сл. 

 

Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрован

их субјекта 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина ВЛАДИЧИН ХАН 

Име и презиме МИЛАНКА ВУЧКОВИЋ 

Адреса Општинска управа општинр Владичин Хан 

Број 12-0161/12 
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легитимације 

Број редовних 

надзора 
20 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

     

     

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

8 установа од 16.12.2016 – 15.02.2017. године 

 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

70 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

 

Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрован

их субјекта 

 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина АЛЕКСИНАЦ 

Име и презиме Анђелка Крунић 

Адреса  Књаза Милоша 169,  18220 Алексинац 
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Број 

легитимације 
12-0053/12 

Број редовних 

надзора 
14 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ПУ „Лане“ 

Алексинац 

ОШ“Љупче 

Николић“ 

Алексинац 

ОШ“Вожд 

Карађорђе“ 

Алексинац 

ОШ“Аца 

Синадиновић

“ Лоћика 

ОШ“Стојан 

Живковић 

Столе“ 

Трњане 

ОШ“Вук 

Караџић“ 

Житковац 

ОШ“Десанка 

Максимовић“ 

Катун 

ОШ“Свети 

Сава“ 

Суботинац 

ОШ“Јован 

Јовановић 

Змај“ 

Алексиначки 

Рудник 

ОШ за 

ученике са 

сметњама у 

развоју“Сме

х и суза“ 

Алексинац 

ОМШ“Влад

имир 

Ђорђевић“ 

Алексинац 

Алексиначка 

гимназија 

Алексинац 

Техничка 

школа „Прота 

Стеван 

Димитријевић

“ Алексинац 

Пољопривред

на             

школа 

„Шуматовац“ 

Алексинац 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

2 установe од 16.12.2016 – 15.02.2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

20 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистровани

х субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора 

које 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. 

Прикупљање информација и провера истих на терену; 

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 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад. Стални административни расходи и издаци. 
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остваривање пл Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина ГАЏИН ХАН 

Име и презиме Мирјана Петровић 

Адреса Милоша Обилића бб,  18240 Гаџин Хан 
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Број легитимације Решење Општинске управе бр.112-444/15-IV од 03.08.2015 

Број редовних надзора 2 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 

Предшколска Установа „Прва 

радост“ Гаџин Хан 

Основна Школа 

„Витко и Света“ Гаџин Хан 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор 

2 установe од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

 

 

Очекивани број ванредних 

надзора  и период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

8 01.09.2016-01.09.2017 

Облици надзора Теренски и канцеларијски 

Планиране мере и 

активности превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

установа и странака. 

Службене саветодавне посете установама. 

Преузимање превентивних инспекцијских надзора усредсеђене на 

спречавање настанка вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за спречавање 

делатности 

нерегистрованих субјеката 

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 

Стални административни расходи и издаци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина ЖИТОРАЂА 

Име и презиме ТОМИСЛАВ  ПУРИЋ 
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Адреса Локална самоуправа општине Житорађа, Светосавска, 18412 Житорађа 

Број легитимације 12-0055/12 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ“Прва 

радост“ 

Житорађа 

ОШ 

„Топлички 

хероји“ 

Житорађа 

Средња 

школа 

Житорађа 

  

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

3 установe од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

и период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

8 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи 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 БЛАЦЕ 

Име и презиме ТОМИСЛАВ ПУРИЋ 
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Адреса Локална самоуправа општине Блаце, Карађорђева 4, 18420 Блаце 

Број 

легитимације 
12-0055/12 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ „Наша 

радост“ 

Блаце 

ОШ „Стојан 

Новаковић“  

Блаце 

Средња 

школа 

Блаце 

  

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

3 установe од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

8 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка вероватних 

штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 

размене података, пружањепомоћи 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 РАЖАЊ 
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Име и презиме Драгана Крстић 

Адреса Ниш 

Број легитимације 012-013/12 

 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ "Лептирићи" ОШ "Иван Вушовић'' ОШ "ВукКараџић'' 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

3 установe од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних надзора и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

6 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи 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 МЕРОШИНА 
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Име и презиме Драгана Крстић 

Соња Вуканић 

Адреса Ниш 

Број легитимације 012-013/12 

012-012/12 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ"Полетарац" ОШ ''Јастребачки партизани'' 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

2 установe од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних надзора и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

7 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи 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 БАБУШНИЦА 

Име и презиме Драгана Крстић 
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Соња Вуканић 

Адреса Ниш 

Број легитимације 012-013/12 

012-012/12 

Број редовних 

надзора 
8 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ ''Дечја 

радост'' 

ОШ ''Деспот 

Стефан 

Лазаревић'' 

ОШ '' Добринка 

Богдановић'' 
ОШ ''Братство'' 

ОШ 

''Младост'' 

ОШ ''Светозар 

Марковић'' 
Гимназија  Техничка школа 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

8 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних надзора и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

10 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи 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 БЕЛА ПАЛАНКА 

Име и презиме Драгана Крстић 
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Соња Вуканић 

Адреса Ниш 

Број легитимације 012-013/12 

012-012/12 

Број редовних 

надзора 
4 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ ''Драгица Лаловић'' 
ОШ ''Љупче Шпанац'' 

 

ОШ '' Јован Аранђеловић'' 
Гимназија ''Никета Ремезијански'' 

 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

4 установe од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних надзора и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

8 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи 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 СВРЉИГ 

Име и презиме Соња Вуканић 
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Адреса Ниш 

Број легитимације 012-012/12 

 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ ''Полетарац'' 
ОШ ''Добрила 

Стамболић'' 
Средња стручна школа 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

3 установe од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних надзора и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

8 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи 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 ДОЉЕВАЦ 
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Име и презиме Слађана Јовановић 

Адреса Николе Тесле 121. 

Број легитимације 12-0054/12  

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

Предшколска установа "ЛАНЕ" 

 
Основна школа "Вук Караџић" 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

2 установe од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

и период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

8 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи 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 ДИМИТРОВГРАД 
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Име и презиме Биргида Величков 

Адреса Балканска 2 

Број легитимације 12-0050/12  

Број редовних надзора 3 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

Предшколска установа "8. септембар" 

 

Основна школа "Христо Ботев" 

 

Гимназија ''Св. Кирило и Методије'' 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор 
3 установe од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних надзора и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број 

надзора 

Период 

9 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог 

субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи 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 КУРШУМЛИЈА 

Име и презиме Миљан Радосављевић 
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Адреса Пролетерских бригада бб 

Број легитимације 
 

Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

Предшколска 

установа "Сунце" 

Основна школа 

"Милоје Закић" 

Основна школа "Дринка 

Павловић" 

Економска школа 

Куршумлија 

Гимназија ''Радош 

Јовановић Сеља'' 
 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

5 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

и период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

11 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних 

штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и 

понашање иопхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних и репресивниховлашћења требало да доведе до јасног 

увиђања предности обављања делатности усвојству регистрованог и 

недостатака обављања делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи 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 ПИРОТ 

Име и презиме Душан Спасић 
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Адреса Српских владара 82 

Број легитимације 12-0051/12 

Број редовних 

надзора 
12 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ „Чика Јова Змај“ 
 ОШ „8. 

септембар“ 

  

ОШ „Вук Караџић“ 

ОШ „Свети Сава“ 
ОШ „Душан 

Радовић“ 
ШОСО „Младост“ 

 ОМШ „Др 

Драгутин Гостушки“ 
Техничка школа Економска школа 

Средња стручна 

школа 
Гимназија 

Млекарска школа са 

домом ученика 

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

и период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

36 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских 

надзора усредсређених на спречавање настанка вероватних 

штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи 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 НИШ 
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Име и презиме Снежана Гроздановић 

Драгана Лукић Вуксановић 

Адреса Вожд Карађорђа 16 

Број 

легитимације 

12-0047/12 

12-0048/12 

Број редовних 

надзора 
61 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ "Пчелица"  

 

 

ПУ "Мазза" 

 

ПУ "Сунце" - Филип 

Морис  

ПУ "Меда"  

 

ПУ "Дечији кутак" ПУ "Бамбини" 

 ОШ "Десанка Максимовић" ОШ "Бранислав Нушић" 

ОШ "Карађорђе" ОШ "Бранко Радичевић" ОШ "Иван Горан 

Ковачић" 

ОШ "Ђура 

Јакшић" 

ОШ "Душан Тасковић 

Срећко" 

ОШ "Стеван Синђелић"  

 

ОШ "Први мај"  

 

ОШ "Вук Караџић" ОШ "Иво Андрић" 

ОШ "Ратко 

Вукићевић"  

 

ОШ "Коле Рашић" ОШ "Радоје Домановић" 

ОШ "Вожд 

Карађорђе" 

ОШ "Краљ Петар I" ОШ "Учитељ Таса" 

ОШ "Милан 

Ракић" 

ОШ "Лела Поповић" ОШ "Војислав Илић 

Млађи" 

ОШ ''Јован 

Јовановић Змај" 

ОШ "Др Зоран Ђинђић" ОШ "Доситеј 

Обрадовић" 

ОШ "Цар 

Константин" 

ОШ "Чегар"  

 

ОШ "Бранко Миљковић" 

ОШ "Ћеле Кула" ОШ "Бубањски хероји" ОШ "Свети Сава" 

ОШ "Мирослав 

Антић" 

ОШ "Сретен Младеновић 

Мика" 

ОШ "Стефан Немања'' 

ОШ "Душан 

Радовић" 

ОШ "Његош"  

 

Угоститељско-

туристичка школа  
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Машинска 

школа  

 

МТШ "15.мај"  

 

ТШ "12. фебруар"  

 

ЕТШ "Никола 

Тесла"  

 

ЕТШ "Мија Станимировић"  

 

Прехрамбено-хемијска 

школа  

 

Трговинска 

школа  

 

Гимназија "9. мај"  

 

Гимназија "Светозар 

Марковић"  

 

Гимназија ''Бора 

Станковић " 

Прва нишка гимназија 

"Стеван Сремац" 

 

Економска школа  

ГТШ "Неимар"  

 

Медицинска школа  

"Др Миленко Хаџић"  

 

Школа моде и лепоте 

 

Правно-

пословна школа  

 

Уметничка школа  

 

Музичка школа  

 

 Специјална школа са домом 

ученика "Бубањ"  

 

ШОСО "14. октобар"  

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

24 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

48 установа од 16.12.2016 – 15.02.2017. године 

13 установа од 16.02.2017 – 15.04.2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

205 
01.09.2016 – 01.09.2017. 

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. 

Потребна Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 
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средства за 

остваривање 

плана 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина ПРОКУПЉЕ 

Име и презиме Славица Обрадовић 

Адреса Никодија Стојановића Татка бр. 2 

Број 

легитимације 
12-0056/12  

Број редовних 

надзора 
14 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

Предшколс

ка 

установа 

Основна 

школа "Ратко 

Павловић 

Основна 

школа 

"Никодије 

Основна 

школа 

"9.октобар" 

Основна школа 

"Милић Ракић 

Мирко" 
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којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

„Невен“ Ћићко" 

 

 

Стојановић 

Татко" 

 

 

 

Основна 

школа 

"Светислав 

Мирковић 

Ненад"  

Мала 

Плана 

Основна 

школа "Вук 

Караџић" 

Житни Поток 

 

Основна 

школа "Свети 

Сава" 

Основна 

музичка 

школа 

"Корнелије 

Станковић“ 

Основна школа 

за образовање 

одраслих 

Гимназија 

 

 

 

Медицинска 

школа „Др 

Алекса 

Савић“ 

Техничка 

школа 

„15.мај“ 

Пољопривре

дна школа 

„Радош 

Јовановић 

Сеља“ 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

2 установе од 16.12.2016 – 15.02.2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

50 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистровани

х 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. 
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Град/Општина АРИЉЕ 

Име и презиме Радован Јаковљевић 

Адреса Светог Ахилија 53 

Број 

легитимације 
12-095/12 

Број редовних 

надзора 
6 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ-„ 

"Д.Васиљевић 

Патак" 

“-Ариље 

ОШ“  

"Стеван 

Чоловић" 

Ариље 

ОШ“ 

"Бреково" 

 “Бреково 

ОШ“ 

"Ратко 

Јовановић" 

“ Крушчица 

ОШ 

"Јездимир 

Трипковић" 

“ Латвица 

 
СШ“Свети 

Ахилије“ 
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Ариље 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

6 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

15 

 
током школске године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор 10% 

Теренски 90%   

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директотима установа: 

-Октобар 2016 

-Фебруар 2017 

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, комунална и 

грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органима  о деловању нерегистрованих 

субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина БАЈИНА БАШТА 

Име и презиме Горан Раонић 

 

Адреса Душана Вишића 28 

 

Број 

легитимације 
12-0179/12 

Број редовних 

надзора 
7 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ "Невен" 

 

ОШ 

"Свети 

Сава" 

 Бајина 

БАшта 

ОШ 

"Рајак 

Павићевић" 

 Бајина 

Башта 

ОШ "Душан 

Јерковић" 

Костојевићи 

 

ОШ "Стеван 

Јоксимовић" 

“ Рогачица 
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Гимназија 

"Јосиф 

Панчић" 

Бајина 

Башта 

 

Техничка 

школа- 

Бајина 

Башта 

 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

7 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

14 

 
током школске године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор  

Теренски   

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директотима установа: 

-Октобар 2016 

-Фебруар 2017 

 

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, комунална и 

грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органима  о деловању нерегистрованих 

субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

 

 

Град/Општина ПОЖЕГА 

Име и презиме Слободан Тотовић 

 

Адреса Трг слободе бб 

 

Број 

легитимације 
12-0180/12 

Број редовних 

надзора 
6 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ 

"Олга Јовичић 

Рита" 

Пожега 

ОШ 

"Емилија 

Остојић" 

Пожега 

 

ОШ 

"Петар 

Лековић" 

Пожега 

Гимназија 

"Свети 

Сава" 

Пожега 

 

Техничка 

школа 

Пожега 

Пољопривредна 

школа са домом 
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ученика "Љубо 

Мићић" Пожега 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

6 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

15 

 
током школске године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор 

Теренски  

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директотима установа: 

-Октобар 2016 

-Фебруар 2017 

 

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, комунална и 

грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органима  о деловању нерегистрованих 

субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина ПРИБОЈ 

Име и презиме Радојица Ђуровић 

 

Адреса 
12. јануар 108 

 

Број 

легитимације 

12-0181/12 

 

Број редовних 

надзора 
9 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

ПУ 

"Невен" 

Прибој 

ОШ "Бранко 

Радичевић" 

Прибој 

ОШ "Вук 

Караџић" 

Прибој 

ОШ 

"Десанка 

Максимовић" 

Прибој 

ОШ "Благоје 

Полић" 

Кратово 



155 

 

вршити редовни 

надзор ОШ 

"Никола 

Тесла" 

Прибојска 

Бања 

 

ОШ "9.мај" 

Саставци 

 

Гимназија 

Прибој 

 

Машинско-

електро 

техничка 

школа 

Прибој 

 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

9 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

18 током школске године 

Облици надзора 
Канцеларијски 

Теренски   

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директотима установа: 

-Октобар 2016 

-Фебруар 2017 

 

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, комунална и 

грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органима  о деловању нерегистрованих 

субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

 

 

 

Град/Општина ПРИЈЕПОЉЕ 

Име и презиме Мирзета Хаџић 

 

Адреса Трг братства и јединства 1 

Број 

легитимације 
12-0182/12 

Број редовних 

надзора 
13 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

ПУ  

"Миша 

Цвијовић" 

Пријепоље 

 

ОШ 

"Владимир 

Перић 

Валтер" 

Пријепоље 

ОШ 

"Милосав 

Стиковић" 

Пријепоље 

ОШ 

"Свети 

Сава" 

Пријепоље 

ОШ  

"Светозар 

Марковић" 

 Бродарево 
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надзор 

 

ОШ 

"10.октобар" 

Доње Бабине 

ОШ 

"Душан 

Томашевић 

Ћирко" 

Велика 

Жупа 

ОШ 

"Бошко 

Буха" 

Ивање 

ОШ 

"Михаило 

Баковић" 

Сељашница 

Пријепољска 

гимназија 

-Пријепоље 

 

Техничка 

школа 

-Пријепоље 

Економско-

трговинска 

школа 

-Пријепоље 

Музичка 

школа 

-Пријепоље 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

1 установа пд 16.12.2016 – 15.02.2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

26 

 
током школске године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор 

Теренски   

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директотима установа: 

-Октобар 2016 

-Фебруар 2017 

 

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, комунална и 

грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органима  о деловању нерегистрованих 

субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

Град/Општина НОВА ВАРОШ 

Име и презиме Мелиха Бегић 

 

Адреса Карађорђева 32 

 

Број 

легитимације 
Нема легитимацију 

Број редовних 

надзора 
9 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ"Паша и 

Наташа"Нова 

Варош 

 

ОШ 

"Добрисав 

Добрица 

Рајић"Бистрица 

 

ОШ 

"Кнезова 

Рашковића" 

Божетићи 

ОШ 

"Вук 

Стефановић 

Караџић" 

Јасеново 

ОШ 

"Гојко 

Друловић" 

Радоиња 

ОШ 

"Живко 

Љујић"Нова 

Варош 

 

ОШ 

"Момир 

Пуцарвић" 

Акмачићи 

Гимназија"Пиво 

Караматијевић" 

Нова Варош 

Техничка 

школа- 

Нова 

Варош 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

9 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

18 

 
током школске године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор  

Теренски   

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директотима установа: 

-Октобар 2016 

-Фебруар 2017 

 

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, комунална и 

грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органима  о деловању нерегистрованих 

субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

 

 

 

Град/Општина КОСЈЕРИЋ 

Име и презиме Весна Мандић 

 

Адреса Олге Грбић 10 

 

Број 

легитимације 
12-186/12 

Број редовних 

надзора 
4 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ 

"Олга 

Грбић" 

Косјерић 

ОШ 

"Мито 

Игумановић" 

Косјерић 

ОШ 

"Јордан 

Ђукановић" 

Варда 

Техничка 

школа 

-Косјерић 

 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

4 установе од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

12 током школске године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор 

Теренски    

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директотима установа: 

-Октобар 2016 

-Фебруар 2017 

 

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, комунална и 

грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органима  о деловању нерегистрованих 

субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина СЈЕНИЦА 

Име и презиме Мехдија Бибић 

Адреса Краља Петра I 

Број легитимације 12-183/12 

Број редовних 

надзора 
11 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ 

"Јела 

Јовановић"Сјеница 

 

ОШ 

"Светозар 

Марковић" 

Сјеница 

ОШ 

" 12. 

децембар" 

Сјеница 

ОШ 

"Јован  

Јовановић 

Змај" 

Раждагиња 

ОШ 

"Рифат 

Бурџевић 

Тршо" 

Карајукића 

Бунари 

ОШ 

"Свети Сава" 

Баре 

ОШ 

"Братство 

јединство" 

Дуга 

Пољана 

ОШ 

"Вук 

Караџић" 

Кладница 

ОШ 

"Бранко 

Радичевић" 

Штаваљ 

Гимназија 

"Јездимир 

Ловић" 

-Сјеница 

Техничка школа 

-Сјеница 
    

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

11 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

22 током школске године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор 

Теренски   

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директорима установа: 

-Октобар 2016 

-Фебруар 2017 

 

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, комунална и 

грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органима  о деловању нерегистрованих 

субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

Град/Општина УЖИЦЕ 

Име и презиме Миленија Марковић 

Адреса Димитрија Туцовића 52 

Број легитимације 12-185/12 

Број редовних 18 
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надзора 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ПУ 

Дечји 

вртић  

Ужице 

 

Прва основна 

школа краља 

Петра II - 

Ужице 

 

ОШ 

" Стари град" 

Ужице 

ОШ 

Нада Матић 

"Ужице 

ОШ 

"Слободан 

Секулић“ 

Ужице 

 

ОШ 

"Душан 

Јерковић 

"Ужице 

ОШ 

"Алекса 

Дејовић 

"Севојно 

ОШ 

"Ђура Јакшић 

"Равни 

ОШ 

"Богосав 

Јанковић 

"Кремна 

ОШ“Миодр

аг 

Милованови

ћ 

Луне“Каран 

 

Ужичка 

гимназија 

-Ужице 

Економска  

школа 

Ужице 

Техничка 

школа-Ужице 

 

ТШ "Радоје 

Љубичић" 

Ужице 

Медицинска 

школа 

Ужице 

 

Уметничк

а школа 

Ужице 

Музичка школа 

"Војислав Лале 

Стефановић" 

Ужице 

СОШ"Миодр

аг В.Матић" 

Ужице 

  

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

6 установа од 16.12.2016 – 15.02.2017. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

и период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

15 током школске године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор  

Теренски   

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директотима установа: 

-Октобар 2016 

-Фебруар 2017 

 

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, комунална 

и грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органуима  о деловању 

нерегистрованих субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна средства 

за остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

 

Град/Општина ЧАЈЕТИНА 

Име и презиме 
Мирослав Ђокић 

 

Адреса Златиборска 28 
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Број 

легитимације 
12-188/12 

Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ 

"Радост" 

Чајетина 

ОШ 

"Димитрије 

Туцовић" 

Чајетина 

ОШ 

"Миливоје 

Боровић" 

Мачкат 

ОШ 

"Саво 

Јовановић 

Сирогојно" 

Сирогојно 

Туристичко-

угоститељска 

школа- 

Чајетина 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

5 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 током школске године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор 

Теренски  

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Састанци са директотима установа: 

-Октобар 2016 

-Фебруар 2017 

 

Размена информација са другим органима (МУП, Санитарна, комунална и 

грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

-Размена информација са другим органуима  о деловању нерегистрованих 

субјеката  

-Поступање по пријавама грађана 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Смедерево 

Име и презиме Зорица Шупица, Мирјана Петровић 

Адреса Омладинска бр.1  

Број 

легитимације 
-  ,  12-0087-12 

Број редовних 

надзора 
25 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ ,,Д. 

Давидовић" 

ОШ ,,Б. 

Радичевић" 

ОШ ,,С. 

Ковачевић" 

Михајловац 

ОШ ,,Д. 

Обрадовић" 

Враново 

ТТПШ 

,,Деспот 

Ђурађ" 

ОШ ,,Др 

Јован 

Цвијић" 

ОШ ,,В. 

Караџић" 

Липе 

ОШ ,,В. 

карађорђе" 

Водањ 

ОШ ,,С. 

Младеновић" 
Гимназија 

ОШ 

,,Бранислав 

Нушић" 

ОШ ,,Х. 

Срба" 

Осипаоница 

ОШ ,,И. 

Андрић" 

Радинац 

ОШ ,,С. Сава" 

Друговац 
ОШ ,,С. Сава" 

ОШ ,,Д. 

Обрадовић" 

ОШ ,,И. М. 

Коларац" 

Колари 

ОШ ,,И. Л. 

Рибар" 

Скобаљ 

Техничка 

школа 

Музичка 

школа 

ОШ ,,Ј. Ј. 

Змај" 

ОШ ,,Б. 

Радичевић" 

Лугавчина 

ОШ ,,Ђ. 

Јакшић" 

Мала Крсна 

Економско-

трговинска 

школа 

ПУ 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

24 установа од 01.10.2016 – 15.12.2016. године 

1 установа од 16.12.2016 – 15.02.2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

40 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 
 

Град/Општина Смедерево 

Име и презиме Зорица Шупица, Мирјана Петровић,  



163 

 

Адреса Омладинска бр.1  

Број легитимације 
-  ,  12-0087-12 

Број редовних 

надзора 
25 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ 

,,Д.Давидовић" 

ОШ 

,,Б.Радичевић" 

ОШ ,,С.Ковачевић" 

Михајловац 

ОШ 

,,Д.Обрад

овић" 

Враново 

ТТПШ 

,,Деспот 

Ђурађ" 

ОШ ,,Др Јован 

Цвијић" 

ОШ 

,,В.Караџић" 

Липе 

ОШ 

,,В.карађорђе"Водањ 

ОШ ,,С. 

Младенов

ић" 

Гимназија 

ОШ 

,,Бранислав 

Нушић" 

ОШ ,,Х.Срба" 

Осипаоница 

ОШ ,,И.Андрић" 

Радинац 

ОШ ,,С. 

Сава" 

Друговац 

ОШ 

,,С.Сава" 

ОШ 

,,Д.Обрадовић" 

ОШ 

,,И.М.Коларац" 

Колари 

ОШ ,,И.Л.Рибар" 

Скобаљ 

Техничка 

школа 

Музичка 

школа 

ОШ ,,Ј.Ј.Змај" 

ОШ 

,,Б.Радичевић" 

Лугавчина 

ОШ ,,Ђ.Јакшић" 

Мала Крсна 

Економск

о-

трговинск

а школа 

Предшолс

ка 

установа 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

40 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно саветодавне 

подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка незаконитости. 

Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 

одређена права у установи. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом установа, 

као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских надзора 
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усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Пожаревац 

Име и презиме Дејан Илић 

Адреса Толстојева 2  12-0082/12 
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Број легитимације 12-0203/12 

Број редовних 

надзора 
16 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ"Вук 

Караџић" 

ОШ"Краљ 

Александа

р I" 

Медицинска 

школа 

ОШ"Доситеј 

Обрадовић" 

Музичка школа 

"Стеван 

Мокрањац" 

ОШ"Божидар 

Димитријевић -

Козица 

ОШ"Мило

ш Савић" 

Лучица 

Пожаревачка 

гимназија 

ОШ"Јован 

Цвијић" 

Костолац 

Економско- 

трговинска 

школа 

ОШ"Десанка 

Максимовић" 

ОШ"Свети 

Сава" 

Пољопривред

на школа са 

домом 

ученика "Соња 

Маринковић 

Политехничка 

школа 

Политехничка 

школа 

     

     

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

35 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно саветодавне 

подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка незаконитости. 

Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 

одређена права у установи. 

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 

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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нерегистрованих 

субјекта 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Велико Градиште   

Име и презиме Сања Стојадиновић 

Адреса Житни трг 1 

Број 120084/12 
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легитимације 

Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ"Вук 

Караџић" 

Средња 

школа 

ОШ"Миша 

Живановић" 

ПУ"Мајск

и цвет" 
ОШ "Иво Лола Рибар" 

     

     

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

     01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број надзора Период 

5 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно саветодавне 

подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка незаконитости. 

Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 

одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 
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Град/Општина Петровац на Млави, 12300 

Име и презиме Душица Митић 

Адреса Српских владара 165 

Број 

легитимације 
-  
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Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Бата 

Булић“ 

ОШ 

„Мирослав 

Букумиров

ић – Букум“ 

Шетоње,  

Основна школа 

„Професор 

Брана 

Пауновић“ 

Рашанац 

Средња 

школа 

„Младост“ 

Петровац на 

Млави 

ОШ „Жарко 

Зрењанин“ Велико 

Лаоле 

Предшколс

ка установа 

„Галеб“ 

улица 

Извидничка 

број 17,  

ОШ „Света 

Михајловић

“ Буровац 

Основна школа 

„Ђура Јакшић“ 

Орешковица 

ОШ „Бранко 

Радичевић“ 

Мелница 

 ОШ „Јован 

Шербановић“ 

Рановац 

     

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

10 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно саветодавне 

подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка незаконитости. 

Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 

одређена права у установи. 

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 

нерегистровани

х 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 
Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 
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остваривање 

плана 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Жагубица,  

Име и презиме Слободан Мирковић 

Адреса Трг Ослобођења 1. 

Број 

легитимације 
број легитимације 12-0086/12 
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Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ ''Моша 

Пијаде'' 

Жагубица, 

25. 

Септембра 

број 2. 

Жагубица  

            

ОШ ''Јован 

Шербановић'', 

Лазница, 

12321 

Лазница, 

општина 

Жагубица  

            

ПУ 

''Полетарац'',  

Жагубица, 

Партизанска 

бб. општина 

Жагубица.  

 

ОШ ''Јован 

Шербановић'', 

Крепољин, 

Цара Лазара 

86 општина 

Жагубица  

            

Техничка школа 

Жагубица, 

Партизанска бб, 

општина Жагубица  

            

     

     

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

6 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно саветодавне 

подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка незаконитости. 

Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 

одређена права у установи. 

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 

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 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  
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плана Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Велика Плана 

Име и презиме Весна Дасукидис 

Адреса Трг Републике 5 

Број легитимације 12-0016/12 

Број редовних 11 
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надзора 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ  

"КАРАЂОРЂЕ" 

ВЕЛИКА 

ПЛАНА 

ГИМНАЗИЈА 

ВЕЛИКА ПЛАНА 

ОШ 

"РАДИЦА 

РАНКОВИЋ" 

ЛОЗОВИК 

ОШ  "ВУК 

КАРАЏИЋ" 

КРЊЕВО 

ОШ  

"НАДЕЖДА 

ПЕТРОВИЋ" 

ВЕЛИКА 

ПЛАНА 

ЕКОНОМСКО-

ТРГОВИНСКА 

ШКОЛА 

СМЕДЕРЕВО 

ОШ 

"АКАДЕМИК 

РАДОМИР 

ЛУКИЋ" 

МИЛОШЕВАЦ 

ПУ "Дечје 

царство" 

ОШ  "СВЕТИ 

САВА" 

ВЕЛИКА 

ПЛАНА 

ТЕХНИЧКА 

ШКОЛА "НИКОЛА 

ТЕСЛА" ВЕЛИКА 

ПЛАНА 

ОШ  

"ДРУГИ 

ШУМАДИЈСКИ 

ОДРЕД" 

МАРКОВАЦ 

 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

01.10.2016 – 15.5. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број надзора Период 

20 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно саветодавне 

подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка незаконитости. 

Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 

одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина ЖАБАРИ 

 

Име и презиме Весна Дасукидис 

Адреса Трг Републике 5 

Број легитимације 12-0016/12 
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Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ  „ДУДЕ 

ЈОВИЋ" 

ОШ  „ХЕРОЈ 

РОСА 

ТРИФУНОВИЋ" 

АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ПУ „МОРАВСКИ ЦВЕТ“ 

 

   

   

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

01.10.2016 – 15.5. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број надзора Период 

6 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно саветодавне 

подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка незаконитости. 

Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 

одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 
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Град/Општина СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

Име и презиме Весна Дасукидис 

Адреса Трг Републике 5 

Број легитимације 12-0016/12 

Број редовних 

надзора 
16 

Преглед 
ОШ  "ХЕРОЈ РАДМИЛА 

ПУ "Чика Јова Змај" 
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надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ШИШКОВИЋ"   

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"  

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 

ШКОЛА "ГОША"  

ОШ "ОЛГА МИЛОШЕВИЋ"  

СРЕДЊА ШКОЛА "ЖИКИЦА 

ДАМЊАНОВИЋ"  

ОШ "ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР"   

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 

"БОЖИДАР ТРУДИЋ"   

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

01.10.2016 – 15.5. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број надзора Период 

25 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно саветодавне 

подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка незаконитости. 

Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 

одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 
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Град/Општина СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

Име и презиме Надица Стаменковић 

Адреса Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за 

инспекцијски надзор, Захумска 14, Београд 

Број легитимације 12-0003/12 

Број редовних надзора 4 

Преглед надзираних субјеката у 

којима ће се вршити редовни 

ОШ "Радомир 

Лазић" ОШ "Ђорђе 

Јовановић"  

ОШ "Милоја 

Ракић, Церовац 

ПАЛАНАЧК

А 

ГИМНАЗИЈ
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Град/Општина СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

Име и презиме Драгица Милошевић 

Адреса Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за инспекцијски 

надзор, Захумска 14, Београд 

Број легитимације 12-0033/12 

Број редовних 

надзора 
4 

надзор Азања  Селевац А 

Период у коме ће се вршити 

редовни надзор 
15.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број ванредних 

надзора и период у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

2  

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и активности 

превентивног деловања 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу 

које остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 
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Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ "БРАНА 

ЈЕВТИЋ" 

КУСАДАК 

ОШ "ЛАЗАР 

СТАНОЈЕВИЋ" 

РАТАРИ 

ОСНОВНА ШКОЛА 

"НИКОЛА ТЕСЛА" 

ГОЛОБОК 

ОШ 

"СТАНОЈЕ 

ГЛАВАШ" 

ГЛИБОВАЦ 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

15.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

и период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2  

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 

одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

Град/Општина ГОЛУБАЦ 

Име и презиме Весна Дасукидис 

Адреса Трг Републике 5 

Број легитимације 12-0016/12 

Број редовних надзора 3 
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Преглед надзираних субјеката у 

којима ће се вршити редовни 

надзор 

ОШ "БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ" 

ОШ "ВЕЉКО 

ДУГОШЕВИЋ" 

БРАНИЧЕВО 

ПУ „ЛАСТА“ 

 

   

   

Период у коме ће се вршити 

редовни надзор 
01.10.2016 – 15.5. 2017. године 

Очекивани број ванредних 

надзора и период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

6 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и активности 

превентивног деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања 

настанка незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

Град/Општина КУЧЕВО 

Име и презиме Весна Дасукидис 

Адреса Трг Републике 5 

Број легитимације 12-0016/12 
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Број редовних надзора 3 

Преглед надзираних субјеката у 

којима ће се вршити редовни 

надзор 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА 

И МАШИНСКА ШКОЛА 

ОШ "ЖИВОЈИН-ЖИКА 

ПОПОВИЋ" РАБРОВО 

ОШ "УГРИН БРАНКОВИЋ" 

ОШ "СЛОБОДАН ЈОВИЋ" 

ВОЛУЈА 

ОШ "ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ" 

ТУРИЈА 

ПУ „ЛАНЕ“ 

 

Период у коме ће се вршити 

редовни надзор 
01.10.2016 – 15.5. 2017. године 

Очекивани број ванредних 

надзора и период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број надзора Период 

6 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и активности 

превентивног деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања 

настанка незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

Град/Општина МАЛО ЦРНИЋЕ 

Име и презиме Весна Дасукидис 

Адреса Трг Републике 5 
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Број легитимације 12-0016/12 

Број редовних надзора 5 

Преглед надзираних субјеката у 

којима ће се вршити редовни 

надзор 

ОШ "МОША ПИЈАДЕ" 

ОШ "МИЛИСАВ НИКОЛИЋ" 

БОЖЕВАЦ 

ОШ "ДРАЖА МАРКОВИЋ-

РОЂА" СМОЉИНАЦ ПУ „14. ОКТОБАР“ 

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" 

ТОПОНИЦА  

Период у коме ће се вршити 

редовни надзор 
01.10.2016 – 15.5. 2017. године 

Очекивани број ванредних 

надзора и период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број надзора Период 

5 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и активности 

превентивног деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања 

настанка незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

Град/Општина Звечан 

Име и презиме Вера Смиљић 

Адреса Џона Кенедија бр. 17 

Број 

легитимације 
                                                                                                       12-221/2015 
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Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ ,,Вук Караџић"     

ОШ ,,Бановић 

Страхиња" 

Средња школа 

Звечан 
ПУ ''Лане'' Звечан   

ОШ ,,Свети Сава"     

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

5 установа од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

10 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима 

у циљу спречавања настанка незаконитости. Службене саветодавне посете 

установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Лепосавић 

Име и презиме Вера Смиљић 

Адреса Џона Кенедија бр. 17 

Број 

легитимације 
                                                                                                       12-221/2015 

Број редовних 8 
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надзора 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ ''Лепосавић'' 
Пољопривредна 

Школа Лешак 

ПУ ''Весело 

Детињство'' Лешак 
  

ОШ ''Стана 

Бачанин'' 

Средња Школа 

Лепосавић 

ПУ ''Наша радост'' 

Лепосавић 
  

ОШ ''Вук Караџић''  
ПУ Бамби'' 

Сочаница 
  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

8 установа од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

10 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Вучитрн 

Име и презиме Вера Смиљић 

Адреса Џона Кенедија бр. 17 
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Број 

легитимације 
                                                                                                       12-221/2015 

Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

ОШ ''Свети Сава''  
Гимназија и Техничка 

школа 

ПУ 

Прилужје 
  

ОШ ''21. 

Новембар'' 
    

ОШ ''Вук 

Караџић'' 
    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни 

надзор 

5 установа од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани 

број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

5 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 

одређена права у установи. 

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 

нерегистрован

их 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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

Град/Општина Зубин Поток 

Име и презиме Вера Смиљић 

Адреса Џона Кенедија бр. 17 

Број 

легитимације 
                                                                                                       12-221/2015 
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Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Петар 

Кочић“ 

ОШ '' Јован 

Цвијић'' 

Средња школа 

''Григорије 

Божовић 

  

ПУ ''Наше Дете'' 
ОШ „Благоје 

Радић“  
    

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

5 установа од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број надзора Период 

10 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима  

 циљу спречавања настанка незаконитости. Службене саветодавне посете 

установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 в 

роватних штетних последица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина                                                                                 Обилић 

Име и презиме                                                 Вера Смиљић 

Адреса                                              Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број 

легитимације 
                                                                                                     12-221/2015 
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Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ '' 

Милан 

Ракић'' 

Бабин 

Мост 

            

ОШ '' 

Бранко 

Радичевић'' 

Обилић 

            

ПУ 

''Косовски 

божур'' 

Племетина 

 

ОШ'' Доситеј 

Обрадовић'' 

Црквена Водица 

            

Техничка 

школа 

''Никола 

Тесла'' 

Обилић 

            

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

5 установа од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

7 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Србица 

Име и презиме                                                 Вера Смиљић 

Адреса                              Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број 

легитимације 
                                                                                                     12-221/2015 



189 

 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Средња школа 

Суво Грло   ПУ Маја" 

ОШ  " Милун 

Јакшић'' Бање   

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

3 установе од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

5 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина                                                                Пећ 

Име и презиме                                                          Вера Смиљић 

Адреса                                          Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број                                                          12-221/2015 
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легитимације 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ  „Јанко 

Јовићевић" Економска и Гимназија  

   

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установе од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

5 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина                                                                                         ИСТОК 

Име и презиме                                                                                       Вера Смиљић 

Адреса                                                                 Џона Кенедија бр 17 Косовска 

Митровица                          

Број                                                                                                      12-221/2015 
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легитимације 

Број редовних 

надзора 
                                                                                                           2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ  "Радош 

Тошић"  

ОШ 

"Јединство"  

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установе од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

5 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина КОСОВО ПОЉЕ 

Име и презиме                                                                Вера Смиљић 

Адреса                                         Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број 

легитимације 
                                                                                                     12-221/2015 
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Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ "Аца 

Маровић" ОШ "Угљаре"  

ПУ „Наша радост“ 

 

   

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

3 установе од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

6 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина ПОДУЈЕВО-КУРШУМЛИЈА 

Име и презиме                                                              Вера Смиљић 

Адреса                                     Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број 

легитимације 
                                                                                                     12-221/2015 
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Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Техничка школа Ђуро Ђаковић''  

ОШ "Коста Војиновић"  

Гимназија Подујево-Куршумлија 

 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

3 установе од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

4 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина                                                         ОРАХОВАЦ 

Име и презиме                                                          Вера Смиљић 

Адреса                                     Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број 

легитимације 
                                                                                                     12-221/2015 
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Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ "Светозар Марковић" Гимназија 

ОШ "Доситеј Обрадовић"  

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

3 установе од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

3 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина                                                       Приштина-Грачаница 

Име и презиме                                                           Вера Смиљић 

Адреса                                          Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број 

легитимације 
                                                                                                     12-221/2015 
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Број редовних 

надзора 
12 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ "Краљ Милутин" Машинска школа 

ОШ "Димитрије Прица" Електротехничка школа 

ОШ ''Миладин Митић'' Грађевинско-саобраћајна школа 

ОШ ''Свети Сава'' Медицинска школа 

ОШ '' Вук Караџић'' ПУ ''Ђурђевак'' 

Музичка школа Гимназија 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

15 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина                                                       Липљан 

Име и презиме                                                    Вера Смиљић 

Адреса                            Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          
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Број 

легитимације 
                                                                                                     12-221/2015 

Број редовних 

надзора 
6 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ "Кнез Лазар" Гимназија 

ОШ "Браћа Аксић" Пољопривредна 

ОШ "Владимир Назор'' ПУ Липљан 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

6 установа од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

10 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина                                                         ШТРПЦЕ 

Име и презиме                                                        Вера Смиљић 

Адреса                              Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број 

легитимације 
                                                                                                     12-221/2015 
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Број редовних 

надзора 
                                                                                                   5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ "Стаја Марковић" 

Економско-трговинска школа ''Јован 

Цвијић'' 

ОШ "Шарски одред"  

ОШ "Рајко Урошевић'' ПУ ''Шарско лане'' 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

5 установа од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

7 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина                                                         ДРАГАШ-ГОРА 

Име и презиме                                                             Вера Смиљић 

Адреса                                       Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број 

легитимације 
                                                                                                     12-221/2015 



198 

 

Број редовних 

надзора 
                                                                                                   6 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ "9. мај" 

Економско-трговинска школа  

Млике 

ОШ "22. децембар" ОШ ''Зенуни'' 

ОШ "Небојша Јерковић'' 

ОШ '' 5 октобар''  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

6 установа од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

7 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 

одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина                                      КОСОВСКА КАМЕНИЦА 

Име и презиме                                                   Вера Смиљић 

Адреса                             Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број 

легитимације 
                                                                                                     12-221/2015 
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Број редовних 

надзора 
                                                                                                   10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ " Десанка Максимовићј" Гимназија 

Техничка школа Економско-трговинска школа 

Медицинска школа ОШ '' Братство'' 

ОШ "Вељко Дугошевић" ОШ '' 9 мај'' 

ОШ "Трајко Перић'' ПУ Пчелица Маја'' 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

10 установа од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

10 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина                                                   ГЊИЛАНЕ 

Име и презиме                                                 Вера Смиљић 

Адреса                          Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број 

легитимације 
                                                                                                     12-221/2015 
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Број редовних 

надзора 
                                                                                                   11 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ " Доситеј Обрадовић" ОШ ''Свети Сава'' 

ОШ ''Бора Станковић'' ОШ '' Бранко Радичевић'' 

Гимназија Шилово ОШ ''Вук Карџаић'' 

ОШ "Петар Петровић Његош'' 

Техничка школа ''Драги Поповић'' 

Г.Кусце 

ОШ "Миладин Поповић"Пасјане Музичка школа '' Стеван Христић 

 ПУ '' Колибри'' 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

11 установа од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

10 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина                                                    ВИТИНА 

Име и презиме                                                  Вера Смиљић 

Адреса                     Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број 

легитимације 
                                               12-221/2015 



201 

 

Број редовних 

надзора 
                                                                                                   6 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ " Младен Марковић" Техничка школа Врбовац 

ОШ "Свети Сава" Клокот ОШ "Марко Рајковић'' Врбовац 

ОШ '' Бранко Радичевић'' ПУ '' Ђурђевак'' Врбовац 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

6 установа од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

7 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које остварује 

одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина                                           НОВО БРДО  

Име и презиме                                            Вера Смиљић 

Адреса                 Џона Кенедија бр 17 Косовска Митровица                          

Број 

легитимације 
                                         12-221/2015 
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Број редовних 

надзора 
                                                                                                   3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ " Доситеј Обрадовић"Прековце  

ОШ "Свети Сава" Јасеновик 

  

ОШ "Миладин Поповић'' Бостане 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

3 установе од 01.10.2016 – 15.05. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

5 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере 

и активности 

превентивног 

деловања 

Активно учешће на састанцима актива директора, пружање стручно 

саветодавне подршке надзираним субјектима у циљу спречавања настанка 

незаконитости. Службене саветодавне посете установама. 

Пружање стручне и саветодавне подршке установама или лицу које 

остварује одређена права у установи. 

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 

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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Косовска Митровица 

Име и презиме Илић Миљан 

Адреса Косовска Митровица Иво.Лоле Рибара бб 
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Број 

легитимације 
12-0208/12 

Број редовних 

надзора 
14 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ-„Даница 

Јарамаз“-

Косовска 

Митровица 

ОШ “Бранко 

Радичевић“ 

Косовска 

Митровица 

ОШ „Свети 

Сава“ 

Косовска 

Митровица 

ОШ „Доситеј 

Обрадови“ 

 Косовска 

Митровица 

ОШ 

„Десанка 

Максимовић“ 

Косовска 

Митровица 

ОШ „Вељко 

Банашевић“ 

Косовска 

Митровица 

ОШ „Владо 

Ћетковић“ 

Косовска 

Митровица 

ОШ „Предраг 

и Миодраг 

Михајловић“ 

Косовска 

Митровица 

ОШ и СШ 

Музичка 

школа 

„Миодраг 

Васиљевић“ 

Косовска 

Мтровица 

Школа за 

основно и 

средње 

образовање 

деце са 

посебним 

потребама 

„Косовски 

Божур“ 

Косовска 

Митровица 

ОШ и СШ 

Музичка 

школа 

„Миодраг 

Васиљевић“ 

Косовска 

Митровица 

СШ 

„Медицинкса 

Школа са 

домом 

ученика“ 

Косовска 

Митровица 

СШ 

„Гимназија 

Друштвено- 

језичког и 

природно- 

математичког 

смера“ 

Косовска 

Митровица 

Средња 

техничка 

школа 

„Михајло 

Петровић 

Алас“ 

Косовска 

Митровица 

СШ 

„Економско 

Трговинска“ 

Косовска 

Митровица 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

2 установе од 16.12.2016 – 15.02.2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

12 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски, контролни,утврђујући. 

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. 
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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. 

Провера рада Органа Управљања школе и Директора школе. 

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 издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

(У овом делу је неопходно скренути пажњ на проблем расељених школа у 

Косовској Митровици, конкретно 4 основне и 2 средње школе које су се 

налазиле на јужном делу града сада послују у школама у Северном делу 

града) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина БОЉЕВАЦ    

Име и презиме Ивана Стефановић  

Адреса Општинска управа Бољевац  

Број / 
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легитимације 

Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ 

„НАША 

РАДОСТ“ 

БОЉЕВАЦ 

ОШ“9. 

српска 

бригада“ 

Бољевац 

СШ 

„НиколаТесла“ 

Бољевац 

ОШ“Ђорђе 

Симеоновић“ 

Подгорац   

ОШ“Ђура 

Јакшић“ 

Сумраковац 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

5 установа од 01.10.2016 – 15.02. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

3 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

   

 

Град/Општина СОКОБАЊА 

Име и презиме Ивана Стефановић  

Адреса Општинска управа Сокобања  
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Број 

легитимације 
/ 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ-

„БУЦКО“-

СОКОБАЊА  

ОШ“ 

Митрополит 

Михаило“ 

Сокобања  

СШ “Бранислав Нушић“  Сокобања 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

3 установе од 01.10.2016 – 15.02. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

3 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

   

Град/Општина КЛАДОВО  

Име и презиме Ивана Стефановић  

Адреса Општинска управа Кладово  

Број / 
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легитимације 

Број редовних 

надзора 
9   

 

ОШ“Стефанија 

Михајловић“ 

Брза Паланка  

ОШ 

„Хајдук 

Вељко“ 

Корбово  

 

ОШ „Љубица 

Јовановић 

Радосављевић“ 

Подвршка  

ОШ 

„Светозар 

Радић“ 

Текија  

ШОМО 

„Константин 

Бабић“ Кладово  

СШ „Свети 

Сава“ Кладово  

 

Техничка 

школа 

Кладово 

ПУ“Невен“ 

Кладово 

ОШ“Вук 

Караџић“ 

Кладово 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

9 установа од 01.10.2016 – 15.02. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

Град/Општина Kњажевац 

Име и презиме Марко Ристић 

Адреса Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац 

Број 

легитимације 

614-8/2016 (број легитимације издате од стране Општинске управе 

Књажевац,  на основу Закона о инспекцијском надзору). 
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Број редовних 

надзора 
8 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ ''Димитрије 

Тодоровић 

Каплар'' 

Књажевац 

ОШ 

 ''Вук 

Караџић'' 

Књажевац 

ОШ 

''Дубрава'' 

Књажевац 

ОШ ''Младост'' 

Књажевац 

Гимназија 

Књажевац 

Техничка 

школа 

Књажевац 

ПУ „Бајка“ 

Књажевац 

Школа за основно музичко 

образовање ''Предраг 

Милошевић'' Књажевац 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

8 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

10-15 01.10.2016. – 01.10.2017. 

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 лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора 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 иопхођење инспектора 

би у садејству са вршењем корективних и репресивниховлашћења требало 

да доведе до јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог 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. 
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Град/Општина Мајданпек 

Име и презиме Лидија Бинђеско  

Адреса Општинска управа Мајданпек , 19250 Мајданпек 

Број 

легитимације 
12-0044/12 

Број редовних 

надзора 
9 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ПУ “Марија 

Мунћан“ 

Мајданпек 

ОШ 

„Велимир 

Маркићевић 

Мајданпек 

 

ОШ „12 

септембар“ 

Мајданпек 

 

ОШ “Бранко 

Перић“ 

Рудна Глава 

ОШ “Вук 

Караџић“ 

Д.Милановац 

 

ОШ„Милади

н Бучановић 

“Влаоле 

ОМШ 

„Ранко 

Кривић“ 

Мајданпек 

Tехничка 

школа 

Мајданпек 

Гимназија 

„Миле 

Арсенијевић“ 

Мајданпек 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

9 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

15 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистрован

их 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 издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 
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Град/Општи

на 
НЕГОТИН 

Име и 

презиме 
Зорица Мијушковић 

Адреса 19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1 

Број 

легитимациј

е 

12-0043/12 

Број 

редовних 

надзора 

16 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

ПУ-„Пчелица“-

Неготин 

ОШ“ 

Бранко 

Радичевић“ 

Неготин 

ОШ“Вера 

Радосављеви

ћ“ Неготин 

ОШ“Вук 

Караџић“ 

Неготин 

ОШ“12. 

септембар“ 

Неготин 

ОШ“Стеван 

Мокрањац“ 

Кобишница 

ОШ“Момч

ило 

Ранковић“ 

Рајац 

ОШ“Павле 

Илић 

Вељко“ 

Прахово 

ОШ“Павле Илић 

Вељко“ 

Душановац 

ОШ“Јован 

Јовановић 

Змај“ 

Јабуковац 

ОШ“Хајдук 

Вељко” 

Штубик 

 

 

Неготинска 

гимназија  

Техничка 

школа 

Неготин 

Средња 

пољопривредна  

школа са домом 

ученика “Рајко 

Боснић” Буково- 

Неготин 

 Музичка 

школа 

“Стеван 

Мокрањац” 

Неготин 

ОШ 

“Бранислав 

Нушић” 

Уровица 

    

Период у 

коме ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

4 установе од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

Очекивани 

број 

ванредних 

надзора и 

период у 

коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

90 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 

Планиране 

мере и 

активности 

превентивно

г 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 
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усредсређених на спречавање настанка вероватних штетних последица. 

Планиране 

мере и 

активности 

за 

спречавање 

делатности 

нерегистров

аних 

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 издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 
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Град/Општина ЗАЈЕЧАР  

Име и презиме Слађана Каран   

Адреса Градска управа града Зајечара, 19000 Зајечар   

Број 

легитимације 
12-0046/12  

Број редовних 

надзора 
18 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ-

„Ђулићи“-

Зајечар 

ОШ“ „Хајдук 

Вељко“ 

Зајечар   

ОШ “Ђура 

Јакшић“ 

Зајечар 

ОШ „Љубица 

Радосављевић 

Нада“ Зајечар 

ОШ 

„Десанка 

Максимовић“ 

Зајечар  

ОШ „Љуба 

Нешић“ 

Зајечар  

ОШ“Јован 

Јовановић 

Змај“ Салаш    

ОШ“Јеремија 

Илић Јегор“ 

Рготина  

ОШ 

„Владислав 

Петковић 

Дис“ Грљан 

ОШ“15. 

мај“Мали 

Јасеновац  

ОШ“Доситеј 

Обрадовић“ 

Вражогрнац  

ШОСО 

„Јелена 

Мајсторовић“ 

Зајечар 

 

ШОМО 

„Стеван 

Мокрањац“ 

Зајечар   

Гимназија 

Зајечар  

Економско 

трговинска 

школа 

Зајечар  

Медицинска 

школа 

Зајечар 

 

Техничка 

школа 

Зајечар  

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Велики 

Извор  

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

6 установа од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 01.09.2016 – 01.09.2017. 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, 
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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 издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 

 

Град/Општина БОР  

Име и презиме Милица Мустеровић 

Адреса Општинска управа Бор , 19210 Бор  

Број 

легитимације 
06/2016 

Број редовних 

надзора 
15 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ПУ-

„Бамби“-Бор  

ОШ“ „Бранко 

Радичевић“ 

Бор 

ОШ “Вук 

Караџић“ 

Бор  

ОШ „Душан 

Радовић“ Бор 

ОШ „Свети 

Сава “ Бор  

ОШ „3. 

октобар“ 

Бор  

ОШ “Станоје 

Миљковић“ 

Брестовац    

ОШ“Петар 

Радованови

ћ“ Злот   

ОШ „Ђура 

Јакшић“ 

Кривељ 

ШОСО „ 

Видовдан“ 

Бор  

ШОМО 

“Миодраг 

Васиљевић“ 

Бор 

Машинско-

електро 

технича 

школа Бор  

 

Техничка 

школа Бор    

Гимназија 

„Бора 

Станковић“  

Бор 

Економско 

трговинска 

школа Бор 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

3 установе од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистровани

х 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 издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 
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Град/Општина OЏАЦИ 

Име и презиме Зора Дорословац 

Адреса Oџаци 

Број 

легитимације 
12-0203/12 

Број редовних 

надзора 
14 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

ПУ-

„ПОЛЕТАРАЦ“-

ОЏАЦИ 

ОШ“ Бранко 

Радичевић“ 

Оџаци 

ОШ 

“Мирослав 

Антић“Оџа

ци 

ОШ “Бора 

Станковић“ 

Каравуково 

ОШ“Ратк

о 

Павловић

-Ћићко“ 

Ратково 

ОШ“Коста 

Стаменковић“ 

Српски Милетић 

ОШ“Никола 

Тесла“ Бачки 

Брестовац 

ОШ“Марко 

Орешковић“

Бачки 

Грачац 

ОШ “Вук 

Караџић“ 

Дероње 

ОШ“Јоже

ф Атила“ 

Богојево 

ОШ“Нестор 

Жучни „ Лалић 

Гимназија и 

економска 

школа „Јован 

Јовановић 

Змај“ Оџаци 

Техничка 

школа 

Оџаци 

Средња 

стручна 

школа 

Оџаци у 

Оџацима 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни 

надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

2 установе од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

Очекивани 

број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

10 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистрован

их 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 
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инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина АДА 
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Име и презиме Гордана Халгашев 

Адреса Локална самоуправа општине Ада, Трг ослобођења 1, 24430 Ада 

Број 

легитимације 
/ 

Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Техничка 

школа  

Ада 

ОШ „Чех 

Карољ“  

Ада 

ОШ „Новак 

Радонић“ 

Мол 

ШОМОВ 

„Барток 

Бела“  

Ада 

ПУ „Чика Јова 

Змај“ Ада 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

5 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка вероватних 

штетнихпоследица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према 

легалним субјектима, професионалан и етички приступ, као и понашање 

иопхођење инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи 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 АЛИБУНАР 
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Име и презиме ЗОРИЦА ВУЈНОВИЋ 

Адреса Општинска управа општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, Алибунар 

Број 

легитимације 
12-0115/12 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколска 

установа 

«Полетарац» 

Алибунар 

Основна 

школа 

«Братство и 

јединство» 

Алибунар 

Економско –

трговинска 

школа 

«Доситеј 

Обрадовић» 

Алибунар 

Основна 

школа 

«Душан 

Јерковић» 

Банатски 

Карловац 

Основна 

школа 

«2.октобар» 

Николинци 

Основна 

школа 

«Милош 

Црњански» 

Иланџа 

Основна 

школа 

«Сава 

Вељковић» 

Добрица 

Основна 

школа «Први 

мај» 

Владимировац 

Основна 

школа «3. 

октобар» 

Локве 

Основна 

школа 

«Т.Г.Масарик» 

Јаношик 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

10 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

8 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 АПАТИН 
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Име и презиме Бранислав Чукић 

Адреса Општинска управа Апатин Српских владара 29 

Број 

легитимације 
12-0116/12 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

"Жарко 

Зрењанин" 

Апатин 

ОШ "Иван Горан 

Ковачић"  

Сонта 

ОШ 

"Младост"  

Пригревица 

ОШ "Киш 

Ференц"  

Свилојево 

ОШ "Јожеф 

Атила"  

Купусина 

Гимназија 

"Никола 

Тесла" 

Апатин 

Средња 

грађевинска и 

дрвопрерађивачка 

стручна школа 

Апатин 

Техничка 

школа са 

домом 

ученика 

Апатин 

ПУ 

"Пчелица" 

Апатин 

ОШ за посебно 

музичко 

образовање 

"Стеван 

Христић" 

Апатин 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

10 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

7 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 БАЧ 



220 

 

Име и презиме Наташа Будић 

Адреса Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач 

Број 

легитимације 
12-228/15 

Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ ”Колибри” 

Бач 

ОШ ”Вук 

Караџић”  

Бач 

ОШ 

”Алекса 

Шантић” 

Вајска 

ОШ ”Иво 

Лола Рибар” 

Плавна 

ОШ ”Јан 

Колар” 

Селенча 

Пољопривредна 

школа Бач 
    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

5 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

20 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка вероватних 

штетнихпоследица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење инспектора 

би у садејству са вршењем корективних и репресивниховлашћења требало 

да доведе до јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 

размене података, пружањепомоћи 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 БАЧКА ПАЛАНКА 
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Име и презиме Светлана Смиљанић 

Адреса 12-0167/12 

Број 

легитимације 
 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Браћа 

Новаков“ 

Силбаш 

ОШ 

„Десанка 

Максимовић“ 

Бачка 

Паланка 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установe од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 БАЧКА ПАЛАНКА 
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Име и презиме Горан Драгосављевић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-0169/12 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „15 

октобар“ 

Пивнице 

Гимназија 

„20. 

октобар“ 

Бачка 

Паланка 

ПУ 

„Различак“ 

Бачка 

Паланка 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

3 установe од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

3 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина БАЧКА ПАЛАНКА 

Име и презиме Биљана Ковачевић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-140/12 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Бранко 

Ћопић“ 

Младеново 

Средњ 

стручна 

школа „Др 

Радивој 

Увалић“ 

Бачка 

Паланка 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установe од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина БАЧКА ПАЛАНКА 

Име и презиме Јелена Јовић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-224/15 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Милета 

Протић“ 

Товаришево 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установu од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 БАЧКА ПАЛАНКА 
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Име и презиме Соња Стојковић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-0167/12 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Алекса 

Шантић“ 

Гајдобра 

ОШ „Свети 

Сава“ Бачка 

Паланка 

ПУ 

„Младост“ 

Бачка 

Паланка 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

3 установe од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

3 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 БАЧКА ПАЛАНКА 
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Име и презиме Милош Урошевић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-0166/12 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Жарко 

Зрењанин“ 

Обровац 

Техничка 

школа „9. 

мај“ Бачка 

Паланка 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установe од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 БАЧКА ПАЛАНКА 
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Име и презиме Љиљана Зељковић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-225/15 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Здравко 

Челар“ 

Челарево 

ОШ „Вук 

Караџић „ 

Бачка 

Паланка 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установe од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 БАЧКА ТОПОЛА  
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Име и презиме Елеонора Мартиновић 

Адреса 
Општинска управа Бачка Топола, ул. Маршала Тита 30, 24300 Бачка 

Топола 

Број 

легитимације 
12-0119/12 

Број редовних 

надзора 
14 

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 

„МОША 

ПИЈАДЕ“ 

ул. Школска 

бр. 1. 

ПАЧИР 

ОСНОВНА 

ШКОЛА 

„18. 

ОКТОБАР“ 

ул. Петефи 

Шандора 

бр. 9. 

НОВО 

ОРАХОВО 

ОСНОВНА 

ШКОЛА 

„БРАТСТВ

О -  

ЈЕДИНСТ

ВО“ 

ул. Закина 

бр. 5. 

БАЈША 

ОСНОВНА 

ШКОЛА 

„СТАРИ 

КОВАЧ 

ЂУЛА“ 

ул. Михаља 

Танчића бр. 

2. 

СТАРА 

МОРАВИЦА 

ОСНОВНА 

ШКОЛА „ВУК 

КАРАЏИЋ“ 

ул. М. Тита бр. 

1. 

КРИВАЈА 

ОСНОВНА 

ШКОЛА 

„ДОЖА 

ЂЕРЂ“ 

Ул. М. Тита 

бр. 29. 

ГУНАРОШ 

ШКОЛА ЗА 

ОСНОВНО 

МУЗИЧКО 

ОБРАЗОВА

ЊЕ 

ул. Главна 

бр. 84. 

БАЧКА 

ТОПОЛА 

СРЕДЊА 

ТЕХНИЧК

А ШКОЛА 

„ШИНКОВ

ИЋ 

ЈОЖЕФ“ 

Трг др 

Зорана 

Ђинђића 

бр. 10. 

БАЧКА 

ТОПОЛА 

ГИМНАЗИЈ

А И 

ЕКОНОМС

КА ШКОЛА 

„ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИ

Ћ“ 

Трг др 

Зорана 

Ђинђића бр. 

12. 

БАЧКА 

ТОПОЛА 

ПОЉОПРИВР

ЕДНА 

ШКОЛА 

Суботички пут 

бб. 

БАЧКА 

ТОПОЛА 

ПРЕДШКОЛ

СКА 

УСТАНОВА 

ЗА 

ДЕЦУ«БАМ

БИ » 

Ул. Дунавска 

бр.8 

БАЧКА 

ТОПОЛА 

ПРЕДШКО

ЛСКА 

УСТАНОВ

А-ДЕЧЈИ 

ВРТИЋ 

„NAPSUGA

R“ 

ул. Танчић 

Михаља  бр. 

2. 

СТАРА 

МОРАВИЦ

А 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

2 установе од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

62 01.09.2016 – 01.09.2017. године 

Облици 

надзора 

теренски, канцеларијски 
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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 

нерегистровани

х 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 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
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Име и презиме Светлана Смиљанић 

Адреса 12-0167/12 

Број 

легитимације 
 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Гимназија 

„Јан Колар“ 

Бачки 

Петровац 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
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Име и презиме Горан Драгосављевић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-0169/12 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Јан 

Чајак“ 

 Бачки 

Петровац 

    

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
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Име и презиме Биљана Ковачевић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-140/12 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Јан 

Амос 

Коменски“ 

Кулпин 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
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Име и презиме Јелена Јовић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-224/15 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Јожеф 

Марчкок 

Драгутин“ 

Гложан 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
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Име и презиме Соња Стојковић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-0167/12 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Жарко 

Зрењанин“ 

Маглић 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
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Име и презиме Милош Урошевић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-0166/12 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколска 

установа 

„Бчелика“ 

Бачки 

Петровац 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина БЕЧЕЈ 

Име и презиме мр Споменка Судчевић 

Адреса Општинска управа Бечеј Трг ослобођења 2 

Број 

легитимације 
12-0121/12 

Број редовних 

надзора 
12 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

Гимназија 

Бечеј 

Школа за 

основно 

музичко 

васпитање и 

образовање  

„Петар 

Коњовић“  

Бечеј 

Техничка 

школа 

 Бечеј 

Економско –

трговинска 

школа  

Бечеј 

Школа за 

основно и 

средње 

образовање 

«Братство» 

Бечеј 

ПУ «Лабуд 

Пејовић» 

Бечеј 

ОШ «Здравко 

Гложански» 

Бечеј 

ОШ «Шаму 

Михаљ» 

 Бечеј 

ОШ „Петефи 

Шандор“  

Бечеј 

ОШ «Шаму 

Михаљ»  

Бачко 

Петрово Село 

ОШ»Светоза

р Марковић» 

Бачко 

Градиште 

ОШ»Север 

Ђуркић» 

 Бечеј 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистровани

х 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 
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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 Општина Бела Црква 
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Име и презиме Валентина Симиджија-Хоц 

Адреса Општинска управа Бела Црква, Ул. Милетићева бр. 2, 26340 Бела Црква 

Број 

легитимације 
12-0120/12, од 10. 4. 2012. године 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколска 

установа 

„Анђелка 

Ђурић“ Бела 

Црква 

Основна 

школа 

„Доситеј 

Обрадовић“ 

Бела Црква 

Основна 

школа 

„Жарко 

Зрењанин“ 

Бела Црква 

Основна 

школа 

„Марко 

Стојановић“ 

Врачев Гај 

Основна 

школа „Ђорђе 

Малетић“ 

Јасеново 

Основна 

школа „Сава 

Мунћан“ 

Крушчица 

Основна 

школа „Мара 

Јанковић“ 

Кусић 

Основна 

школа 

„Михаил 

Садовеану“ 

Гребенац 

Техничка 

школа „Сава 

Мунћан“ 

Бела Црква 

Белоцркванска 

гмназија и 

економска 

школа Бела 

Црква 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

10 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

20 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017. 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 (службене саветодавне 

посете установама) или лицу које остварује одређена права у установи; 

- праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, 

- процена ризика; 

- предузимање превентивних инспекцијских надзора. 

- предузимање других активности (службени саветодавни састанци ...). 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

- саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ; 

- спровођење корективних инспекцијских управних мера према 

нерегистрованим субјектима – указивање на предности обављања делатности 

у својству регистрованог субјекта. 

- сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 

размене података, пружања помоћи и заједничке активности од значаја за 

инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

- плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспектора, 

- опрема за рад (рачунар, пратећа опрема, моб. телефон, служ. возило, ...), 

- стални административни расходи; 

- остали расходи потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

Град/Општина БЕОЧИН 
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Име и презиме Биљана Ковачевић 

Адреса 12-140/12 

Број 

легитимације 
 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „ Јован 

Грчић 

Миленко“ 

Беочин 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

3 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 БЕОЧИН 
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Име и презиме Милош Урошевић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-0166/12 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Јован 

Поповић“ 

 Сусек 

ПУ „Љуба 

Станковић“ 

Беочин 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установe од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 ЧОКА 
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Име и презиме Јанош Јастребинац 

Адреса Потиска бр. 20 

Број 

легитимације 
12-0158/12 

Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

П.У. 

„Радост“ 

Чока  

О.Ш. „Јован 

Поповић“ 

Чока 

О.Ш. 

„Тихомир 

Остојић“ 

Остојићево 

О.Ш. 

„Серво 

Михаљ“ 

Падеј 

Хемијко-

прехрамбена 

средња школа 

Чока 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

5 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

20 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка вероватних 

штетнихпоследица. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење инспектора 

би у садејству са вршењем корективних и репресивниховлашћења требало 

да доведе до јасног увиђања предности обављања делатности усвојству 

регистрованог и недостатака обављања делатности у 

својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи 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 ИНЂИЈА 
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Име и презиме Оливера Мочевић 

Адреса Општина Инђија, Цара Душана 1 

Број легитимације 12-0190/2012 

Број редовних 

надзора 
13 

Преглед 

надзираних 

субјеката у којима 

ће се вршити 

редовни надзор 

Гимназија 

у Инђији  

Техничка 

школа 

„Михајло 

Пупин“ у 

Инђији 

Средња 

школа „Др 

Ђорђе 

Натошевић“ 

у Инђији 

Основна 

школа 

„Душан 

Јерковић“ у 

Инђији 

Основна 

школа 

„Петар 

Кочић“ у 

Инђији 

Основна 

школа 

„Јован 

Поповић“ у 

Инђији 

Основна 

школа 

„Бранко 

Радичевић“ 

у Марадику 

Основна 

школа 

„Браћа 

Груловић“ у 

Бешки 

Основна 

школа „Ружа 

Ђурђевић 

Црна“ у 

Чортановцима 

Основна 

школа „22 

јул“ у 

Крчедину 

Основна 

школа 

„Слободан 

Бајић Паја“ 

у Новом 

Сланкамен

у 

Основна 

школа „Др 

Ђорђе 

Натошевић“ 

у Новом 

Сланкамену 

Предшколск

а установа 

„Бошко 

Буха“ у 

Инђији 

  

Период у коме ће 

се вршити редовни 

надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

1 установa од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

и период у коме ће 

се вршити 

Очекивани 

број 

надзора 

Период 

35 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

Потребна средства Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 
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за остваривање 

плана 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина ИРИГ 
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Име и презиме Соња Стојковић 

Адреса 12-0167/12 

Број 

легитимације 
 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Средња 

Школа 

„Борислав 

Михајловић 

Михиз“ 

Ириг 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 ИРИГ 
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Име и презиме Горан Драгосављевић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-0169/12 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Доситеј 

Обрадовић 

„ Ириг 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина ИРИГ 

Име и презиме Јелена Јовић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-224/15 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Милица 

Стојадиновић 

Српкиња“ 

Врдник 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

3 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина ИРИГ 

Име и презиме Биљана Ковачевић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-140/12 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ „Дечија 

радост“ 

Ириг 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина КАЊИЖА 

Име и презиме Ото Апро 

Адреса Главни трг 1. 

Број 

легитимације 
12-0132/12 

Број редовних 

надзора 
6 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколска 

установа 

„Наши 

бисери“ 

Кањижа 

Основна 

школа 

„Ј.Ј.Змај“ 

Кањижа   

Основна 

школа 

„Карас 

Каролина“ 

Хоргош  

Основна 

школа 

„Арањ 

Јанош“ 

Трешњевац 

Основна 

музичка 

школа 

Кањижа 

ПТСЦ 

„Беседеш 

Јожеф“ 

Кањижа 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

6 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

6 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина Град Кикинда 

Име и презиме Јасмина Красић 

Адреса Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда 

Број легитимације 12-0131/12 

Број редовних 

надзора 
22 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће 

се вршити редовни 

надзор 

ОШ „1. 
октобар“ 
Башаид 

ОШ 
„Глигориј
е Попов“ 

Руско 
Село 

ОШ „Петар 
Кочић“ 
Наково 

ОШ „Жарко 
Зрењанин“, 

Кикинда 

Техничка 
школа, 

Кикинда 

ОШ „6. 
октобар“, 
Кикинда 

ОШ „Иво 
Лола 

Рибар“ 
Нови 

Козарци 

 ОШ 
„Славко 
Родић“, 

Банатско 
Велико 

Село 

 ОМШ 
„Слободан 
Малбашки“ 

Кикинда 

ПУ 
„Драгољуб 
Удицки“ 
Кикинда 

ОШ 
„Братство 
јединство“ 
Банатска 
Топола 

ОШ 
„Јован 
Поповић“ 
Кикинда 

ОШ „Свети 
Сава“ 
Кикинда 

Економско-
трговинска 
школа, 
Кикинда 

 

ОШ „Ђура 
Јакшић“ 
Кикинда 

ОШ 
„Миливој 
Оморац“, 

Иђош 

ОШ „Васа 
Стајић“, 
Мокрин 

Гимназија 
„Душан 

Васиљев“, 
Кикинда 

 

ОШ „Фејеш 
Клара“ 
Kикинда 

ОШ 
„Мора 
Карољ“ 
Сајан 

ОШ „Вук 
Караџић“ 
Кикинда 

ССШ „Милош 
Црњански“ 

Кикинда 
 

Период у коме ће се 

вршити редовни 

надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

10 установa од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних надзора и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

22 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

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 
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нерегистрованих 

субјекта 

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. 
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Град/Општина КОВАЧИЦА 

Име и презиме Светлана Смиљанић 

Адреса 12-0167/12 

Број 

легитимације 
 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Лукреција 

Анкуцић“ 

Самош 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 КОВАЧИЦА 
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Име и презиме Биљана Ковачевић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-140/12 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Гимназија 

„Михајло 

Пупин“ 

Ковачица 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 КОВАЧИЦА 
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Име и презиме Јелена Јовић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-224/15 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Моша 

Пијаде“ 

Дебељача 

ПУ 

„Колибри“ 

Ковачица 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установe од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 КОВАЧИЦА 
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Име и презиме Соња Стојковић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-0167/12 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Маршал 

Тито“ 

Падина 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 КОВАЧИЦА 
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Име и презиме Милош Урошевић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-0166/12 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Михајло 

Пипин“ 

Идвор 

ОШ „Сава 

Жебељан“ 

Црепаја 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установe од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина КОВАЧИЦА 

Име и презиме Љиљана Зељковић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-225/15 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Млада 

Поколења“ 

Ковачица 

ОШ „Свети 

Георгије“ 

Уздин 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установe од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 Ковин 
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Име и презиме Раде Бракочевић 

Адреса Општина Ковин, ЈНА број 5 

Број 

легитимације 
12-0134/12 

Број редовних 

надзора 
13 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ "Наша 

Радост" Ковин 

ОШ "Јован 

Јовановић 

Змај" Ковин 

ОШ "Ђура 

Јакшић" 

Ковин 

ОШ 

"Десанка 

Максимовић" 

Ковин 

ОШ "Миша 

Стојковић" 

Гај 

ОШ "Предраг 

Кожић" 

Дубовац 

ОШ "Паја 

Маргановић" 

Делиблато 

ОШ Ђура 

Филиповић" 

Плочица 

ОШ "Жарко 

Зрењанин" 

Скореновац 

ОШ "Сава 

Максимови

ћ" 

Мраморак 

ОШ "Бора 

Радић" 

Баваниште 

Гимназија и 

економска 

школа 

"Бранко 

Радичевић" 

Ковин 

Средња 

стручна 

школа 

"Васа 

Пелагић" 

Ковин 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

1 установa од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

15 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 



258 

 

плана Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 
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Општина ОПШТИНА КУЛА  

Име и презиме ЗОРАН РАКИЋ  

Адреса К У Л А, ЛЕЊИНОВА БР. 11 

Број 

легитимације 
12-0209/12 

Број редовних 

надзора 
12 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

"Никола 

Тесла"  

Липар 

ОШ "Вук 

Караџић" 

Црвенка  

 

СТШ  

"Михајло 

Пупин" Кула 

Економско 

трговинска 

школа  

Кула 

Основна и средња 

школа са домом 

ученика "Петро 

Кузмјак" Руски 

Крстур 

ОШ "Иса 

Бајић"  

Кула 

ОШ "Вељко 

Влаховић" 

Крушчић 

Предшколска 

установа 

"Бамби"  

Кула 

ОШ 

"Петефи 

бригада" 

Кула 

Школа за 

основно музичко 

образовање Кула 

ОШ "20 

октобар" 

Сивац  

Средња 

стручна 

школа 

Црвенка 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

30 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

Предочавање надлежности руководиоца Школске управе (с обзиром да се 

исти често својим поступањем понашају као просветни инспектори; ништа 

не пишу а радо саветују директоре образовних установа у области 

законодавног рада најчешће погрешно). 

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 
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инспекцијски надзор. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

плана 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова инспекције. 

Обезбеђење превозног средства у циљу обављања инспекцијског надзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина МАЛИ ИЂОШ  
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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 
4 

 

ПРЕДШКОЛСКА 

УТАНОВА 

„ПЕТЕР ПАН“  

Мали Иђош  

ул.13. Јул бр.8 

ЛОВЋЕНАЦ 

ОСНОВНА 

ШКОЛА 

„ВУК 

КАРАЏИЋ“ 

Ђуре 

Стругара 30. 

ЛОВЋЕНАЦ 

ОГЛЕДНА 

ОСНОВНА 

ШКОЛА 

„АДИ 

ЕНДРЕ“ 

Главна бр. 

27. 

МАЛИ 

ИЂОШ 

ОСНОВНА 

ШКОЛА 

„НИКОЛА 

ЂУРКОВИЋ“ 

Братства бб. 

ФЕКЕТИЋ 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

4 установe од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

4 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина НОВА ЦРЊА 

Име и презиме Будимир Јелена 

Адреса Општинска управа Нова Црња 

Број 

легитимације 
12-0125/12 

Број редовних 

надзора 
6 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ“Ђура 

Јакшић“ 

Српска 

Црња 

ОШ“Бранко 

Радичевић“ 

Александрово 

ОШ“Петефи 

Шандор“ 

Нова Црња 

ОШ“Станко 

Крстин“ 

Радојево 

ОШ “4.октобар“   

Војвода Степа 

СШ“Ђура 

Јакшић“ 

Српска 

Црња 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

6 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

6 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 Нови Бечеј 
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Име и презиме Драгана Милошев 

Адреса Општина Нови Бечеј- Жарка Зрењанина 8 

Број 

легитимације 
12-0136/12   

Број редовних 

надзора 
7 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Основна 

школа„Милоје 

Чиплић“ Нови 

Бечеј 

Основна 

школа 

„Јосиф 

Маринковић“ 

Нови Бечеј 

Основна 

школа „Др 

Ђорђе 

Јоановић“ 

Ново 

Милошево 

Основна 

школа 

„Доситеј 

Обрадовић“ 

Бочар 

Основна 

школа „ 

Станчић 

Милан Уча“ 

Кумане 

Средња школа 

Нови Бечеј 

Предшколска 

установа 

„Пава 

Сударски“ 

Нови Бечеј 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

7 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

Име и презиме Зоран Гајин 

Адреса Краља Петра I Карађорђевића 1, Нови Кнежевац 

Број 

легитимације 
 

Број редовних 

надзора 
5 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколска 

установа 

«Срећно 

дете» Нови 

Кнежевац 

ОШ «Јован 

Јовановић 

Змај»  

Нови 

Кнежевац  

Основна 

музичка 

школа  

Нови 

Кежевац 

Гимназија 

Нови 

Кнежевац 

Средња школа 

«Доситеј 

Обрадовић» 

Нови 

Кнежевац 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

5 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина НОВИ САД 

Име и презиме Срђан Јаковљев 

Адреса Градска управа за образовање, Жарка Зрењанина 2 

Број 

легитимације 
овлашћење IX-6-2/16-827/1 

Број редовних 

надзора 
35 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Никола 

Тесла“ Нови 

Сад 

ОШ „Ђорђе 

Натошевић“ 

Нови Сад 

ОШ „Јован 

Поповић“ 

Нови Сад 

ОШ „Коста 

Трифковић“ 

Нови Сад 

ОШ“Бранко 

Радичевић“ 

Нови Сад 

ОШ „Петефи 

Шандор“ 

Нови Сад 

ОШ „Иван 

Гундулић“ 

Нови Сад 

ОШ „Јован 

Дучић“ 

Петроварадин 

ОШ“ Лаза 

Костић“ 

Ковиљ 

ОШ „Иво 

Андрић“ 

Будисава 

ОШ „ Ђура 

Јакшић“ Каћ 

ОШ „22. 

Август“ 

Буковац 

Гимназија 

„Јован 

Jовановић 

Змај“ 

Гимназија “ 

Исидора 

Секулић“ 

Нови Сад 

Медицинска 

школа „7. 

Април“ Нови 

Сад 

СШ „Средња 

машинска 

школа“ Нови 

Сад 

Музичка 

школа 

„Исидор 

Бајић“ Нови 

Сад 

СШ 

„Балетска 

школа“ Нови 

Сад 

Елитна 

приватна 

економска 

школа и 

гимназија 

Гимназија 

„Живорад 

Јанковић“ 

Нови Сад 

Средња 

саобраћајна 

школа у 

Новом Саду 

Е-гимназија 

Нови Сад 

Рачунарска 

гимназија 

„Смарт“ 

Нови Сад 

ПУ 

„Радосно 

детинство“ 

Нови Сад 

ПУ „Анђео 

чувар“ Нови 

Сад 

ПУ „Sea star“ 

Нови Сад 

ПУ „Чаробна 

кућа“ Нови 

Сад 

ПУ „Мало 

стопало“ 

Нови Сад 

ПУ „Happy 

place“  Нови 

Сад 

 

ПУ 

„Чаробњак“ 

Нови Сад 

ПУ 

„Бамбино“ 

Нови Сад 

ПУ „Цветић“ 

Петроварадин 

ПУ 

„Мадагаскар“ 

Нови Сад 

ОШ "Свети 

Кирило и 

Методије" 

Нови Сад 

ОШ 

"Мирослав 

Мика Антић“ 

Нови Сад 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

12 установе од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

11 установа од 16.02.2017 – 15.04.2017. године  

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

35 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина НОВИ САД 

Име и презиме Сања Вучуревић 
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Адреса Градска управа за образовање, Жарка Зрењанина 2 

Број 

легитимације 
12-0198/12   

Број редовних 

надзора 
34 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Прва 

Војвођанска 

бригада“ Нови 

Сад 

ОШ 

„Светозар 

Марковић 

Тоза“ Нови 

Сад 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Нови Сад 

ОШ „Милош 

Црњански“ 

Нови Сад 

ОШ 

„Жарко 

Зрењанин“ 

Нови Сад 

ОШ „Соња 

Маринковић“ 

Нови Сад 

ОШ „Јожеф 

Атила“ 

Нови Сад 

ОШ 

„Доситеј 

Обрадовић“ 

Нови Сад 

ОШ „Јован 

Јовановић 

Змај“ Сремска 

Каменица 

ОШ „Свети 

Сава“ 

Руменка 

ОШ „Алекса 

Шантић“ 

Степановићево 

ОШ 

„Људовит 

Штур“ 

Кисач 

Гимназија 

„Светозар 

Марковић“ 

Нови Сад 

Гимназија 

„Лаза Костић“ 

Нови Сад 

Гимназија 

„Светозар 

Милетић“ 

Нови Сад 

Електротехничка 

школа „Михајло 

Пупин“  Нови 

Сад 

Саобраћајна 

школа 

„Пинки“ 

Нови Сад 

Техничка 

школа 

„Павле 

Савић“ 

Нови Сад 

Средња 

Школа „Свети 

Никола“ Нови 

Сад 

Прва 

приватна 

средња 

оптичарска 

школа 

„Пашћан“ 

Нови Сад 

Средња 

медицинска 

школа 

„Хипократ“ 

Нови Сад 

Средња 

стручна 

школа 

„Круг“ 

Нови Сад 

Средња 

школа 

„Доситеј 

Обрадовић“ 

Нови Сад 

ПУ „Speak up“ 

Нови Сад 

ПУ 

„Туфница“ 

Нови Сад 

ПУ „Сунђер Боб 

и Патрик“ Нови 

Сад 

ПУ „Пуж“ 

Нови Сад 

ПУ 

„Лилипут“ 

Нови Сад 

ПУ 

„Школигрица“ 

Нови Сад 

ПУ 

„Цврчак“ 

Нови Сад 

ПУ „Мала 

школа“ Нови 

Сад 

ПУ 

„Свитац“ 

Нови Сад 

ПУ „Ружин 

гај“ Нови 

Сад 

Приватна 

основна 

школа 

"Јуниор" 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

12 установе од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

10 установа од 16.02.2017 – 15.04.2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

35 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 



268 

 

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. 
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Град/Општина НОВИ САД 

Име и презиме Драгана Корњача 

Адреса Градска управа за образовање, Жарка Зрењанина 2 

Број 

легитимације 
 

Број редовних 

надзора 
30 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Душан 

Радовић“ Нови 

Сад 

ОШ „ Васа 

Стајић“ 

Нови Сад 

ОШ „Ђура 

Даничић“ 

Нови Сад 

ОШ „Иво 

Лола 

Рибар“ 

Нови Сад 

ОШ „Вељко 

Влаховић“ 

Шангај 

ОШ „Вељко 

Петровић“ 

Бегеч 

ОШ 

„Михајло 

Пупин“ 

Ветерник 

ОШ „Десанка 

Максимовић“ 

Футог 

ОШ 

„Мирослав 

Антић“ 

Футог 

ОШ „Марија 

Трандафил“ 

Ветерник 

 

Пољопривредна 

школа Футог 

Техничка 

школа 

„Милева 

Марић-

Анштајн“ 

Нови Сад 

Школа за 

дизајн 

„Богдан 

Шупут“ Нови 

Сад 

Прва 

приватна 

средња 

фризерска 

школа 

„Војкан“ 

Нови Сад 

Средња 

школа „MC 

Vision 

Academy“ 

Нови Сад 

ПУ „Змај“ Нови 

Сад 

ПУ „Добра 

вила“ Нови 

Сад 

ПУ 

„Маштоленд“ 

Нови Сад 

ПУ 

„Чаробни 

свет“ Нови 

Сад 

ПУ „Земља 

чуда“ Нови 

Сад 

ПУ „Шврћа“ 

Нови Сад 

ПУ „Дуга“ 

Нови Сад 

ПУ 

„Dreamland“ 

Нови Сад 

ПУ „Жил 

Верн“ Нови 

Сад 

ПУ „Кермит“ 

Нови Сад 

ПУ „Меда“ 

Футог 

ПУ 

„Коцкица“ 

Футог 

ПУ „Златно 

сунце“ 

Ветерник 

ПУ „Луња 

и маза“ 

Нови Сад 

ПУ „Наша 

чаролија“ 

Нови Сад 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

12 установе од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

6 установа од 16.02.2017 – 15.04.2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина ОПОВО 
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Име и презиме Горан Драгосављевић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-0169/12 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Доситеј 

Обрадовић“ 

Опово 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина ОПОВО 

Име и презиме Љиљана Зељковић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-225/15 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ „Бамби“ 

Опово 
    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 Панчево 
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Име и презиме Виолета  Текијашки 

Адреса Градска управа града Панчева,Одељење просветне инспекције 

Број 

легитимације 
12-0146/12 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколска 

установа 

„Дечја 

радост“ 

Панчево 

ОШ „Борисав 

Петров Браца“ 

Панчево 

ОШ „Свети 

Сава“ 

Панчево 

ОШ 

„Стевица 

Јовановић“ 

Панчево 

ОШ „Жарко 

Зрењанин“ 

Качарево 

ОШ „Васа 

Живковић“ 

Панчево 

ОШ „Гоце 

Делчев“ Јабука 

ОШ 

„Доситеј 

Обрадовић“ 

Омољица 

Гимназија 

„Урош 

Предић“ 

Пољопривред

на школа 

„Јосиф 

Панчић“ 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

10 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

 

             30 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина Панчево 

Име и презиме Миодраг Крудуљ 

Адреса Градска управа града Панчева,Одељење просветне инспекције 

Број 

легитимације 
12-0198/12 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Бранко 

Радичевић“ 

Панчево 

ОШ „Олга 

Петров“ 

Банатски 

Брестовац 

ОШ 

„Исидора 

Секулић“ 

Панчево 

ОШ „Моше 

Пијаде“ 

Иваново 

ОШ 

„Жарко 

Зрењанин

“ 

Банатско 

Ново 

Село 

ОШ „Братство 

Јединство“ 

Панчево 

Медицинска 

школа  

„Стевица 

Јовановић“ 

Музичка 

школа 

„Јован 

Бандур“ 

Електротехнич

ка школа 

„Никола 

Тесла“ 

Балетска 

школа 

„Димитри

је 

Парлић“ 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

10 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

 

20 
01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

Потребна 

средства за 

остваривање 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  

Стални административни расходи и издатци. 



275 

 

плана Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Панчево 

Име и презиме Нада Беркуљан 
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Адреса Градска управа града Панчева,Одељење просветне инспекције 

Број 

легитимације 
12-0187/13 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Ђура 

Јакшић“ 

Панчево 

ОШ „Вук 

Стефановић 

Караџић“ 

Старчево 

ОШ 

„Мирослав 

Антић 

Мика“ 

Панчево 

ОШ 

„4.октобар“ 

Глогоњ 

ОШ 

„Аксентије 

Максимови

ћ“ Долово 

ОШ „Јован 

Јовановић 

Змај“ 

Панчево 

ШОСО „Мара 

Мандић“ 

ЕТШ „Паја 

Маргановић“ 

Техничка 

школа 

„23.мај“ 

Машинска 

школа 

„Панчево“ 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

10 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

 

             20 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 ПЕЋИНЦИ 
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Име и презиме Снежана Коњевић 

Адреса Трг Светог Димитрија 13 Сремска Митровица, 

Број 

легитимације 
12-0153/2012 

Број редовних 

надзора 
11 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Слободан 

Бајић Паја“  

у Пећинцима 

ТШ 

„Миленко 

Веркић 

Неша“  у 

Пећинцима 

ПУ „Влада 

Обрадовић 

Камени“ у 

Пећинцима 

 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

11 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 ВРБАС 
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Име и презиме Светлана Смиљанић 

Адреса 12-0167/12 

Број 

легитимације 
 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Братсво 

јединство“ 

Врбас 

ОШ 

„Братсво 

јединство“ 

Куцура 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установе од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина ВРБАС 

Име и презиме Горан Драгосављевић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-0169/12 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Бранко 

Радичевић“ 

Равно село 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 ВРБАС 
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Име и презиме Биљана Ковачевић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-140/12 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Светозар 

Милетић“ 

Врбас 

ОШ „20. 

октобар“ 

Врбас 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установе од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

4 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 ВРБАС 
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Име и презиме Јелена Јовић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-224/15 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Средња 

Медицинска 

школа 

„Козма и 

Дамјан“ 

Врбас 

ПУ „Бошко 

Буха“ Врбас 
   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установе од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

5 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 ВРБАС 
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Име и презиме Соња Стојковић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-0167/12 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Петар 

Петровић 

Његош“ 

Врбас 

Гимназија 

„Жарко 

Зрењанин“ 

Врбас 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установе од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

8 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина ВРБАС 

Име и презиме Милош Урошевић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-0166/12 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Бачко 

Добро Поље 

Основна 

музичка 

школа 

Врбас 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установе од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина ВРБАС 

Име и презиме Љиљана Зељковић 

Адреса 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-225/15 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Јован 

Јовановић 

Змај“ 

Змајево 

ОШ 

„Бранко 

Радичевић“ 

Савино 

Село 

Средња 

стручна 

школа „4. 

јули“  

Врбас 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

3 установе од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

8 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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/Општин РУМА 
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а 

Име и 

презиме 
Биљана Кулић 

Адреса ОПШТИНСКА УПРАВА РУМА, ГЛАВНА БР. 107 

Број 

легитимације 
украдена (пријављено министарству) 

Број редовних 

надзора 
17 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

ОШ "Вељко 

Дугошевић" 

Рума 

ОШ "Небојша 

Јерковић" 

Буђановци 

ОШ "Бранко 

Радичевић" 

Никинци 

ОШ "Доситеј 

Обрадовић" 

Путинци Рума 

ОШ "Змај 

Јова 

Јовановић" 

Рума 

ОШ. "Иво 

Лола Рибар" 

Рума 

ОШ "Милош 

Црњански" 

Хртковци 

Гимназија 

"Стеван Пузић" 

Рума 

ОШ. "23 

октобар" 

Кленак 

ОШ 

"Душан 

Јерковић" 

Рума 

ОШ "Шеста 

ударна 

војвођанска 

бригада" 

Грабовци 

ОШ 

"МИливој 

Петковић-

Фећко" 

Платичево 

Основна 

музичка школа 

"Теодор-Тоша 

Андрејевић" 

Рума 

Средња 

стручна 

школа 

"Бранко 

Радичевић" 

Рума 

Средња 

техничка 

школа 

"Миленко 

Брзак-Уча" 

Средња 

пољопривред

но 

прехрамбена 

школа 

"Стеван 

Петровић-

Бриле" 

Установа за 

предшколско 

васпитање и 

образовање 

"Полетарац" 

Рума 

   

Период у 

коме ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

5 установа од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

Очекивани 

број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

30 01.09.2016 – 01.09.2017. 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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Присуствовање Активима директора  школа на којима се установе информишу 

о изменама прописа и сазивање повремених састанака са секретарима школа 

ради информисања. 

Планиране 

мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрова

них 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. 
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Град/Општина Сечањ 

Име и презиме Вукоје Наташа 

Адреса Општинска управа СО Сечањ ,Вожда Карађорђа 57 

Број 

легитимације 
12-226/15 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколска 

установа“Полетарац“ 

Сечањ 

ОШ „Алекса 

Шантић“ 

Сечањ 

ОШ 

„Стеван 

Алексић „ 

Јаша 

Томић 

ОШ „Иво 

Лола 

Рибар“ 

Сутјеска 

ОШ 

„Славко 

Родић“ 

Крајишник 

ОШ“Браћа 

Стефановић“ 

Неузина 

ОШ“Вељко 

Ђуричин“ 

Јарковац 

ОШ 

„Жарко 

Зрењанин“ 

Бока 

ОШ“ВУК 

Караџић“ 

Конак 

СШ“Вук 

Караџић“ 

Сечањ 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

10 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

6 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина СЕНТА 

Име и презиме Ендре Рожа 

Адреса Општинска управа, Сента, Главни трг, бр. 1. 

Број 

легитимације 
12-0148/12 

Број редовних 

надзора 
7 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни 

надзор 

Дечји вртић 

„Снежана-

Hófehérke“ 

Основнa  

школa 

“Стеван 

Сремац” 

Сента 

Основна 

музичка 

школа 

„Стеван 

Мокрањац“  

Сенћанска 

гимназија 

Гимназија са 

домом ученика 

за талентоване 

ученике 

„Бољаи“ 

 

Економско-

трговинска 

школа 

Средња 

медицинска 

школа 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни 

надзор 

7 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

16 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистрован

их 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 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе.  

Опрема за рад.  
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остваривање 

плана 

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 
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Град/Општина ГРАД СОМБОР 

Име и презиме Срђан Луковић 

Адреса Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор 

Број 

легитимације 
12-0149/12 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Аврам 

Мразовић“ 

Сомбор 

ОШ „Моша 

Пијаде“ 

Бачки Брег 

ОШ „Иван 

Горан 

Ковачић“ 

Станишић 

ОШ„Братство 

јединство“ 

Светозар 

Милетић 

ОШ „Мирослав 

Антић“ 

Чонопља 

ОШ „Киш 

Ференц“ 

Телечка 

СШ „Свети 

Сава“ 

Сомбор 

Средња 

медицинска 

школа „Др 

Ружица 

Рип“ 

Сомбор 

Школа за 

основно 

образовање 

одраслих 

Сомбор 

ПУ „Мали 

принц“ Сомбор 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

10 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

40 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина ГРАД СОМБОР 

Име и презиме Борислав Катанић 

Адреса Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор 

Број 

легитимације 
12-0150/12 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Никола 

Вукићевић“ 

Сомбор 

ОШ 

„Доситеј 

Обрадовић“ 

Сомбор 

ОШ „Братство 

јединство“ 

Бездан  

ОШ „ 22. 

октобар“ 

Бачки 

Моноштор  

ОШ „Огњен 

Прица“ Колут  

ОШ 

„Петефи 

Шандор“ 

Дорослово  

ОШ 

„Никола 

Тесла“ 

Кљајићево 

Средња 

пољопривредно 

прехрамбена 

школа Сомбор 

Средња 

економска 

школа 

Сомбор 

ПУ „Вера 

Гуцуња“ 

Сомбор 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

10 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

40 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина ГРАД СОМБОР 

Име и презиме Весна Ђурић 

Адреса Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор 

Број 

легитимације 
12-0151/12 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Иво 

Лола Рибар“ 

Сомбор 

ОШ 

„Братство 

јединство“ 

Сомбор 

ОШ „Петар 

Кочић“ 

Риђица  

ОШ „ Лаза 

Костић“ 

Гаково   

ОШ „Алекса 

Шантић“ Алекса 

Шантић  

ОШ „Бранко 

Радичевић“ 

Стапар  

Средња 

техничка 

школа 

Сомбор 

Гимназија 

Вељко 

Петровић 

Сомбор 

Музичка 

школа 

„Петар 

Коњовић“ 

Сомбор 

Школа за 

основно и 

средње 

образовање са 

домом „Вук 

Караџић“ 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

10 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

40 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина СРБОБРАН 

Име и презиме Драган Шарчев 

Адреса Трг слободе 2 Србобран 

Број 

легитимације 
 

Број редовних 

надзора 
6 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ „ 

Радост“ 

Србобран 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Србобран 

ОШ „Јован 

Јовановић 

Змај“ 

Србобран 

Гимназија и 

економска 

школа 

„Светозар 

Милетић“ 

Србобран 

ОШ „Петар 

Драпшин“ Турија 

ОШ „Жарко 

Зрењанин“ 

Надаљ 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

6 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

10 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 ЗРЕЊАНИН 
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Име и презиме Зорица Пајташев - Бабић 

Адреса Трг Слободе 10 

Број 

легитимације 
12-0127/12  

Број редовних 

надзора 
13 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ОШ „Бранко 

Радичевић” 

Чента 

ОШ „Доситеј 

Обрадовић” 

Зрењанин 

Техничка 

школа, 

Зрењанин 

ОШ „Серво 

Михаљ” 

Зрењанин 

ОШ 

„Братство 

јединство

” Бело 

Блато 

ОШ „Стеван 

Книћанин” 

Книћанин 

ОШ „Вук 

Караџић” 

Зрењанин 

Предшколска 

установа, 

Зрењанин 

ОШ „Др 

Александар 

Сабовљев” 

Ечка 

ОШ 

„Жарко 

Зрењанин

” 

Зрењанин 

ОШ „Јован 

Дучић” Клек 

Зрењанинска 

гимназија 

Приватни 

вртић 

„Пинокио” 

Зрењанин 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

1 установа од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

Очекивани 

број ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

20 01.09.2016. – 01.09.2017. 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 

нерегистрован

их 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 

Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 

Опрема за рад.  
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остваривање 

плана 

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова инспекције. 

Град/Општина ЗРЕЊАНИН 
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Име и презиме Ружица Тапавички 

Адреса ТРГ СЛОБОДЕ 10 

Број 

легитимације 
12-0128/12 Министарство просвете и науке  

Број редовних 

надзора 
25 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Младост”, 

Томашевац 

ОШ „1. 

октобар”, 

Ботош 

ОШ 

„Бранко 

Ћопић”, 

Лукићево 

ОШ „Јован 

Јовановић 

Змај”, 

Зрењанин 

Средња 

пољопривре

дна школа, 

Зрењанин 

ОШ „Урош 

Предић”, 

Орловат 

ОШ „Петар 

Кочић”, 

Банатски 

Деспотовац 

ОШ „Др 

Бошко 

Вребалов”, 

Меленци 

ОШ „Петар 

Петровић 

Његош”, 

Зрењанин 

ЕГШ 

„Никола 

Тесла”, 

Зрењанин 

ОШ 

„Доситеј 

Обрадовић”

, 

Фаркаждин 

ОШ 

„Братство”, 

Арадац 

ОШ „Др 

Јован 

Цвијић”, 

Зрењанин 

ОШ „Соња 

Маринковић”, 

Зрењанин 

ЕТШ „Јован 

Трајковић”, 

Зрењанин 

ОШ „Свети 

Сава”, 

Стајићево 

ОШ „Светозар 

Марковић 

Тоза”, Елемир 

ОШ „2. 

октобар”, 

Зрењанин 

ОСШ „9. мај”, 

Зрењанин 

ХПТШ 

„Урош 

Предић”, 

Зрењанин 

ОШ „Ђура 

Јакшић”, 

Перлез 

ОШ „Славко 

Родић”, 

Лазарево 

ОШ „Ђура 

Јакшић”, 

Зрењанин 

Медицинска 

школа, 

Зрењанин 

Музичка 

школа 

„Јосиф 

Маринковић

”, Зрењанин 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

12 установа од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

1 установа од 16.02.2017 – 15.04.2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

20 01.09.2016. – 01.09.2017. 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 

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 
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нерегистрованих 

субјекта 

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 издаци. Остали расходи и издаци 

потребни за вршење послова инспекције. 

Град/Општина ЗРЕЊАНИН 

Име и презиме Ивана Атанацковић 
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Адреса ТРГ СЛОБОДЕ 10 

Број 

легитимације 
12-0129/12 Министарство просвете и науке  

Број редовних 

надзора 
25 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ОШ 

„Младост”, 

Томашевац 

ОШ „1. 

октобар”, 

Ботош 

ОШ 

„Бранко 

Ћопић”, 

Лукићево 

ОШ „Јован 

Јовановић 

Змај”, 

Зрењанин 

Средња 

пољопривредна 

школа, Зрењанин 

ОШ „Урош 

Предић”, 

Орловат 

ОШ „Петар 

Кочић”, 

Банатски 

Деспотовац 

ОШ „Др 

Бошко 

Вребалов”, 

Меленци 

ОШ „Петар 

Петровић 

Његош”, 

Зрењанин 

ЕГШ „Никола 

Тесла”, Зрењанин 

ОШ 

„Доситеј 

Обрадовић”

, 

Фаркаждин 

ОШ 

„Братство”, 

Арадац 

ОШ „Др 

Јован 

Цвијић”, 

Зрењанин 

ОШ „Соња 

Маринкови

ћ”, 

Зрењанин 

ЕТШ „Јован 

Трајковић”, 

Зрењанин 

ОШ „Свети 

Сава”, 

Стајићево 

ОШ 

„Светозар 

Марковић 

Тоза”, 

Елемир 

ОШ „2. 

октобар”, 

Зрењанин 

ОСШ „9. 

мај”, 

Зрењанин 

ХПТШ „Урош 

Предић”, 

Зрењанин 

ОШ „Ђура 

Јакшић”, 

Перлез 

ОШ 

„Славко 

Родић”, 

Лазарево 

ОШ „Ђура 

Јакшић”, 

Зрењанин 

Медицинск

а школа, 

Зрењанин 

Музичка школа 

„Јосиф 

Маринковић”, 

Зрењанин 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

12 установа од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

1 установа од 16.02.2017 – 15.04.2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број надзора Период 

20 01.09.2016. – 01.09.2017. 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 

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 
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Град/Општина Жабаљ 

Име и презиме Драгица Драгин 

Адреса Општина Жабаљ,Служба за општу управу и друштвене делатности-

делатности 

нерегистровани

х субјекта 

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 издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова инспекције. 
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просветна инспекција 

Број 

легитимације 
12-0124/12 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

СШ 

,,22.октобар“ 

Жабаљ 

ПУ,,Детињство“ 

Жабаљ 

ОШ ,,Јован 

Јовановић-

Змај“ 

Ђурђево 

ОШ 

,,Милош 

Црњански“ 

Жабаљ 

ОШ 

,,Жарко 

Зрењанин“ 

Госпођинци 

ОШ ,,Ђура 

Јакшић“  

Чуруг 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

35 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 Општина Стара Пазова 

Име и презиме Милева Љубинковић 

Адреса Светосавска бр.11 
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Број 

легитимације 
12-0155 

Број редовних 

надзора 
15 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ПУ 

''Полетарац'' 

Стара 

Пазова 

ПУ ''Радост'' 

Нови 

Бановци 

Техничка 

школа-

Ст.Пазова 

ОШ ''Херој 

Јанко Чмелик'' 

Стара Пазова 

ОШ''23.окто

бар'' 

Голубинци 

ОШ ''Бошко 

Палковљеви

ћ-Пинки'' 

Стара 

Пазова 

ОШ''Никола 

Тесла'' Нови 

Бановци 

ЕТШ''Вук 

Караџић'' 

Стара Пазова 

ОШ''Слободан 

Савковић'' 

Стари 

Бановци 

ОШ''Вера 

Мишчевић'' 

Белегиш 

OШ''Симеон 

Араницки '' 

Стара 

Пазова 

ОШ''Рас.Нем

а.-Св.Сава'' 

Нова Пазова 

Гимназија 

''Бранко  

Радичевић'' 

Стара 

Пазова 

ШОСО''Антон 

Скала'' Стара 

Пазова 

ОШ ''Милан 

Хаџић'' 

Војка 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

3 установе од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

37 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистровани

х субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора 

да 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, превоз инспекције 

Стални административни расходи и издатци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова инспекције. 
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Град/Општина СУБОТИЦА 

Име и презиме Ана Андлар 

Адреса Градска управа, Секретаријат за друштвене делатности, Просветна 

инспекција 
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Број 

легитимације 
12-0156/12 

Број редовних 

надзора 
16 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ОШ „Иван 

Милутинов

ић“ 

Суботица 

ОШ „Матко 

Вуковић“  

Суботица 

ОШ „Сечењи 

Иштван“  

Суботица 

ОШ „Јован 

Јовановић 

Змај“ 

Суботица 

ОШ „Кизур 

Иштван“  

Суботица 

ОШ 

„Мајшански 

пут“ 

Суботица 

ОШ 

„Мирослав 

Антић“ 

Палић 

ОШ „Боса 

Милићевић“  

Нови Жедник 

ОШ 

„Пионир“  

Стари 

Жедник 

ОШ „Матија 

Губец“  

Таванкут 

ОШ 

„Владимир 

Назор“  

Ђурђин 

ОИСШ 

„Жарко 

Зрењанин“  

Суботица 

Економска 

средња школа 

„Боса 

Милићевић“  

Суботица 

Хемијско-

технолошка 

школа 

Суботица 

Техничка 

школа  

„Иван Сарић“  

Суботица 

Економска 

школа 

„Глобал“  

Суботица 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

4 установе од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

32 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистровани

х 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 Плате, доприноси и пратећи расходи везани за инспекторе. 
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средства за 

остваривање 

плана 

Опрема за рад. 

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина Суботица 

Име и презиме Ержебет Герег Марјановић 

Адреса Градска управа, Секретаријат за друштвене делатности, Просветна 

инспекција, Трг слободе 1 
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Број 

легитимације 
12-0073/12 

Број редовних 

надзора 
17 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

ОШ „Соња 

Маринков

ић“ 

Суботица 

ОШ „Ђуро 

Салај“  

Суботица 

ОШ „Иван 

Горан 

Ковачић“  

Суботица 

ОШ „Јован 

Микић“  

Суботица 

ОШ „Милош 

Црњански“  

Суботица 

ОШ „10. 

октобар“  

Суботица 

ОШ „Свети 

Сава“  

Суботица 

ОШ 

„Петефи 

Шандор“  

Хајдуково 

ОШ 

„Хуњади 

Јанош“  

Чантавир 

ОШ „Вук Караџић“  

Бајмок 

ШЦ 

„Доситеј 

Обрадовић

“  

Суботица 

Гимназија 

„Светозар 

Марковић“  

Суботица 

Политехнич

ка школа 

Суботица 

Средња 

медицинска 

школа 

Суботица 

Музичка школа 

Суботица 

Филолошк

а 

гимназија 

„Деже 

Костолањи

“  

Суботица 

ПУ „Наша 

радост“  

Суботица 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

12 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

5 установа од 16.12.2016 – 15.02. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

35 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 

нерегистровани

х 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, 
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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 издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град/Општина  Вршац 

Име и презиме Зденка Радивојевић 

Адреса Трг победе број 1 

Број 12-0123/12 
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легитимације 

Број редовних 

надзора 
9 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ“Олга Петров- 

Радишић“Вршац 

МШ“Јосиф 

Маринковић“ 

Вршац 

ОШ“Бранко 

Радичевић“ 

Уљма 

ОШ“Жарко 

Зрењанин“ 

Избиште 

Хемијско-

медицинска 

школа 

Вршац 

ОШ“Вук Караџић“ 

Вршац 

ПУ“Чаролија“ 

Вршац 
   

ОШ“Младост“ 

Вршац 

ШЦ“Никола 

Тесла“ Вршац 
   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

9 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

15 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 Вршац 

Име и презиме Снежана Ружић 

Адреса Трг победе број 1 
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Број 

легитимације 
12-0210/12 

Број редовних 

надзора 
9 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ“Јован 

Стерија 

Поповић“ 

Вршац 

ОШ“Моша 

Пијаде“ 

Гудурица 

Пољопривредна 

школа Вршац 

ОШ“Ђура 

Јакшић“ 

Павлиш 

Гимназија 

„Борислав 

Петров 

Браца“ 

Вршац 

ОШ“Паја 

ЈОвановић“ 

Вршац 

ОШ“Бранко 

Радичевић“ 

Велико 

Средиште 

ОШ“Кориолан 

Добан“ Куштиљ 

ШОСО“Јел

ена 

Варјашки“ 

Вршац 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

9 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

14 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 ТИТЕЛ 

Име и презиме Надежда Стојановић 

Адреса Општина Тител, Општинска управа Тител, Тител, Главна бр. 1 
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Број 

легитимације 
12- 0197/12 

Број редовних 

надзора 
4 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

СТШ 

„Милева 

Марић“ 

Тител 

ОШ 

„Светозар 

Милетић“ 

Тител 

ОШ 

„Исидора 

Секулић“ 

Шајкаш 

ПУ  

„Плави 

чуперак“ 

Тител 

 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

4 установе од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

20 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 ШИД 

Име и презиме Гордана Леро 

Адреса Локална самоуправа општине Ада, Трг ослобођења 1, 24430 Ада 
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Број 

легитимације 
12-0211/12 

Број редовних 

надзора 
10 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

Предшколска 

установа 

„Јелица 

Станивуковић 

Шиља“  

Шид 

ОШ 

„Бранко 

Радичевић“ 

Шид 

ОШ 

„Сремски 

фронт“  

Шид 

Техничка 

школа 

„Никола 

Тесла“  

Шид 

Гимназија 

„Сава 

Шумановић“ 

Шид 

Основна 

музичка 

школа“ 

Филип 

Вишњић“ 

Шид 

ОШ „Јован 

Јовановић 

Змај“  

Шид 

ОШ „Филип 

Вишњић“ 

Моровић 

ОШ „Сава 

Шумановић“ 

Ердевик 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Адашевци 

Период у коме ће 

се вршити 

редовни надзор 

10 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и период 

у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

17 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 лицукоје 

остварује одређена права у установи. 

Службене саветодавне посете установама. 

Праћење и анализа стања уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање иопхођење 

инспектора би у садејству са вршењем корективних и 

репресивниховлашћења требало да доведе до јасног увиђања предности 

обављања делатности усвојству регистрованог и недостатака обављања 

делатности у својствунерегистрованог субјекта. 

Сарадња инспекције са другим органима у циљу међусобног 

обавештавања, размене података, пружањепомоћи 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 СРЕМСКА МИТРОВИЦА  

Име и презиме Снежана Коњевић 
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Адреса Трг Светог Димитрија 13 Сремска Митровица, 

Број 

легитимације 
12-0153/2012 

Број редовних 

надзора 
11 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ 

“Стоногица“ 

Сремска 

Митровица 

Медицинска 

школа„Драгиња 

Никшић“ 

Сремска 

Митровица 

ОШ „Бошко 

Палковљевић 

Пинки“   

Сремска 

Митровица 

ОШ 

„Слободан 

Бајић 

Паја“ 

Сремска 

Митровица 

ОШ 

„Јован 

Поповић“   

Сремска 

Митровиц

а 

ОШ 

„Добросав 

Радосављевић 

Народ“ 

Мачванска 

Митровица 

ОШ „Душан 

Јерковић Уча“  

у 

Шимановцима 

 

ОШ“Душан 

Вукасовић 

Диоген“   у 

Купинову 

СТШ  

„Никола 

Тесла“ 

Сремска 

Митровица 

Прехрамб

ено-

шумарска 

и 

хемијска 

школа 

Сремска 

Митровиц

а 

ШОСО 

“Радивој 

Поповић“ 

Сремска 

Митровица 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

11 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

40 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 
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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 СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
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Име и презиме Милка Влајић 

Адреса Трг Светог Димитрија 13 Сремска Митровица, 

Број 

легитимације 

12-0152/2012 

 

Број редовних 

надзора 
8 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ“Јован 

Јовановић 

Змај“ 

Сремска 

Митровица 

ОШ „Свети 

Сава  “ 

Сремска 

Митровица 

ОШ „Јован 

Јовановић  

Змај“   

Мартинци 

ОШ“Трива 

Витасовић 

Лебарник“ 

Лаћарак 

Музичка школа 

„Петар 

Кранчевић“ 

Сремска 

Митровица 

ОШ 

„Бранко 

Радичевић“   

Кузмин 

Митровачка 

гимназија 

Сремска 

Митровица 

Економска 

школа „9. 

мај“  

Сремска 

Митровица 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

8 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

40 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина ТЕМЕРИН 

Име и презиме Милован Балабан 

Адреса Општинска управа Темерин, Новосадска 326, Темерин 21235 

Број 

легитимације 
12-223/2013 

Број редовних 

надзора 
6 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Славко 

Родић“ 

Бачки Јарак 

ПУ „Вељко 

Влаховић“ 

Темерин 

ОШ“ Петар 

Кочић“ 

Темерин 

ОШ 

„Данило 

Зеленовић“ 

Сириг 

ОШ „Кокаи 

Имре“ Темерин 

СШ 

„Лукијан 

Мушицки“ 

Темерин 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

6 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

15 01.09.2016 – 01.09.2017. 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 уобласти инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. 

инспекцијскихнадзора 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. 

 

 

 

Град/Општина БАЧКА ПАЛАНКА 
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Име и презиме Светлана Смиљанић 

Адреса 12-0167/12 

Број 

легитимације 
 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Браћа 

Новаков“ 

Силбаш 

ОШ 

„Десанка 

Максимовић“ 

Бачка 

Паланка 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установе од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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 БАЧКА ПАЛАНКА 
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Име и презиме Горан Драгосављевић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-0169/12 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „15 

октобар“ 

Пивнице 

Гимназија 

„20. 

октобар“ 

Бачка 

Паланка 

ПУ 

„Различак“ 

Бачка 

Паланка 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

3 установе од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

3 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина БАЧКА ПАЛАНКА 

Име и презиме Биљана Ковачевић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-140/12 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Бранко 

Ћопић“ 

Младеново 

Средњ 

стручна 

школа „Др 

Радивој 

Увалић“ 

Бачка 

Паланка 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установе од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина БАЧКА ПАЛАНКА 

Име и презиме Јелена Јовић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-224/15 

Број редовних 

надзора 
1 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Милета 

Протић“ 

Товаришево 

    

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

1 установа од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина БАЧКА ПАЛАНКА 

Име и презиме Соња Стојковић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-0167/12 

Број редовних 

надзора 
3 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Алекса 

Шантић“ 

Гајдобра 

ОШ „Свети 

Сава“ Бачка 

Паланка 

ПУ 

„Младост“ 

Бачка 

Паланка 

  

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

3 установе од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

3 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина БАЧКА ПАЛАНКА 

Име и презиме Милош Урошевић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-0166/12 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ „Жарко 

Зрењанин“ 

Обровац 

Техничка 

школа „9. 

мај“ Бачка 

Паланка 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установе од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Град/Општина БАЧКА ПАЛАНКА 

Име и презиме Љиљана Зељковић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број 

легитимације 
12-225/15 

Број редовних 

надзора 
2 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Здравко 

Челар“ 

Челарево 

ОШ „Вук 

Караџић „ 

Бачка 

Паланка 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

2 установе од 01.10.2016 – 15.12. 2016. године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

2 01.09.2016 – 01.09.2017. 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. 

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. 
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Предлог годишњег плана инспекцијског надзора над радом општинских/градских 

инспектора са територије  Републике Србије ( без АП Војводине) за 2016/2017. годину 

 

Град/Општина/Република РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Име и презиме Надица Стаменковић 

Адреса Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Сектор 

за инспекцијски надзор, Захумска 14, Београд 

Број легитимације 12-0003/12 

Број вршења непосредног 

надзора над радом просветног 

инспектора, поверени послови 

5 

Период у коме ће се вршити 

непосредан надзор 
01.01.2017 – 30.12. 2017. године 

Очекивани број ванредних 

надзора над радом просветног 

инспектора, поверени послови, 

и период у коме ће се вршити 

Очекивани 

број 

надзора 

Период 

1 01.11.2016 – 30.12. 2017. године 

Издавање обавезних 

инструкција за извршавање 

закона и других прописа 

Очекивани 

број 

инструкција 

Период 

7 01.11.2016 – 30.12. 2017. 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 и органа коме је 

поверено вршење инспекцијског надзора. 

Организовање заједничког надзора са инспекторима у 

органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора 

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. 

Сачињавање анализа и извештаја, предлагање мера за 
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квалитетно управљање васпитно образовним системом. 

Сарадња са Заштитником грађана, Повереником за 

информације и другим регулаторним телима 

Планиране мере и активности 

за спречавање делатности 

нерегистрованих 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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова 

инспекције. 

Град/Општина/Република РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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Име и презиме Драгица Милошевић 

Адреса Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за 

инспекцијски надзор, Захумска 14, Београд 

Број легитимације 12-0033/12 

Број вршења непосредног 

надзора над радом 

просветног инспектора, 

поверени послови 

5 

Период у коме ће се 

вршити непосредан 

надзор 

01.01.2017 – 30.12. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних надзора над 

радом просветног 

инспектора, поверени 

послови, и период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.11.2016 – 30.12. 2017. године 

Издавање обавезних 

инструкција за 

извршавање закона и 

других прописа 

Очекивани број 

инструкција 

Период 

7 01.11.2016 – 30.12. 2017. 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 и органа коме је поверено 

вршење инспекцијског надзора. 

Организовање заједничког надзора са инспекторима у органима 

којима је поверено вршење инспекцијског надзора 

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. 

Сачињавање анализа и извештаја, предлагање мера за квалитетно 

управљање васпитно образовним системом. 

Сарадња са Заштитником грађана, Повереником за информације и 

другим регулаторним телима 
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Планиране мере и 

активности за 

спречавање делатности 

нерегистрованих 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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 

Град/Општина/Република РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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Име и презиме Радоје Стопић 

Адреса Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за 

инспекцијски надзор, Захумска 14, Београд 

Број легитимације 12-0015/12 

Број вршења непосредног 

надзора над радом 

просветног инспектора, 

поверени послови 

5 

Период у коме ће се 

вршити непосредан 

надзор 

01.01.2017 – 30.12. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних надзора над 

радом просветног 

инспектора, поверени 

послови, и период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.11.2016 – 30.12. 2017. године 

Издавање обавезних 

инструкција за 

извршавање закона и 

других прописа 

Очекивани број 

инструкција 

Период 

7 01.11.2016 – 30.12. 2017. 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 и органа коме је поверено 

вршење инспекцијског надзора. 

Организовање заједничког надзора са инспекторима у органима 

којима је поверено вршење инспекцијског надзора 

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. 

Сачињавање анализа и извештаја, предлагање мера за квалитетно 

управљање васпитно образовним системом. 

Сарадња са Заштитником грађана, Повереником за информације и 

другим регулаторним телима 
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Планиране мере и 

активности за 

спречавање делатности 

нерегистрованих 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. 

Ауто,рачунар,штампач, скенер, канцеларски материјал.  

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издатци потребни за вршење послова инспекције. 
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Предлог годишњег плана инспекцијског надзора над радом општинских/градских 

инспектора са територије АП Војводине за 2016/2017. годину 

 

Град/Општина АП Војводина 

Име и презиме Светлана Смиљанић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број легитимације 12-0167/12 

Број вршења 

непосредног надзора 

над радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора  

5 

Период у коме ће се 

вршити надзора над 

радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора 

01.01.2017 – 30.12. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

над радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.11.2016 – 30.12.2017. године 

Издавање обавезних 

инструкција за 

извршавање закона и 

других прописа 

Очекивани број 

инструкција 
Период 

7 01.11.2016 – 30.12.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

општинских/градских инспектора. 

Пружање стручне и саветодавне подршке општинском/градском 
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деловања инспектору. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

општинских/градских инспектора. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора над радом 

општинских/градских инспектора, тј. инспекцијских надзора 

усредсређених на спречавање настанка вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према општинским/градским 

инспекторима, професионалан и етички приступ, као и понашање и 

опхођење покрајинских 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.  

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. 
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Град/Општина АП Војводина 

Име и презиме Горан Драгосављевић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број легитимације 12-0169/12 

Број вршења 

непосредног надзора 

над радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора  

5 

Период у коме ће се 

вршити надзора над 

радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора 

01.01.2017 – 30.12. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

над радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.11.2016 – 30.12.2017. године 

Издавање обавезних 

инструкција за 

извршавање закона и 

других прописа 

Очекивани број 

инструкција 
Период 

7 01.11.2016 – 30.12.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

општинских/градских инспектора. 

Пружање стручне и саветодавне подршке општинском/градском 

инспектору. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

општинских/градских инспектора. 
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Предузимање превентивних инспекцијских надзора над радом 

општинских/градских инспектора, тј. инспекцијских надзора 

усредсређених на спречавање настанка вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према општинским/градским 

инспекторима, професионалан и етички приступ, као и понашање и 

опхођење покрајинских 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.  

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. 
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Град/Општина АП Војводина 

Име и презиме Соња Стојковић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број легитимације 12-0167/12 

Број вршења 

непосредног надзора 

над радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора  

5 

Период у коме ће се 

вршити надзора над 

радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора 

01.01.2017 – 30.12. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

над радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.11.2016 – 30.12.2017. године 

Издавање обавезних 

инструкција за 

извршавање закона и 

других прописа 

Очекивани број 

инструкција 
Период 

7 01.11.2016 – 30.12.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

општинских/градских инспектора. 

Пружање стручне и саветодавне подршке општинском/градском 

инспектору. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

општинских/градских инспектора. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора над радом 

општинских/градских инспектора, тј. инспекцијских надзора 
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усредсређених на спречавање настанка вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према општинским/градским 

инспекторима, професионалан и етички приступ, као и понашање и 

опхођење покрајинских 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.  

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 АП Војводина 
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Име и презиме Милош Урошевић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број легитимације 12-0166/12 

Број вршења 

непосредног надзора 

над радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора  

5 

Период у коме ће се 

вршити надзора над 

радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора 

01.01.2017 – 30.12. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

над радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.11.2016 – 30.12.2017. године 

Издавање обавезних 

инструкција за 

извршавање закона и 

других прописа 

Очекивани број 

инструкција 
Период 

7 01.11.2016 – 30.12.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

општинских/градских инспектора. 

Пружање стручне и саветодавне подршке општинском/градском 

инспектору. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

општинских/градских инспектора. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора над радом 

општинских/градских инспектора, тј. инспекцијских надзора 

усредсређених на спречавање настанка вероватних штетнихпоследица. 
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Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према општинским/градским 

инспекторима, професионалан и етички приступ, као и понашање и 

опхођење покрајинских 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.  

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 АП Војводина 
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Име и презиме Биљана Ковачевић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број легитимације 12-140/12 

Број вршења 

непосредног надзора 

над радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора  

5 

Период у коме ће се 

вршити надзора над 

радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора 

01.01.2017 – 30.12. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

над радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.11.2016 – 30.12.2017. године 

Издавање обавезних 

инструкција за 

извршавање закона и 

других прописа 

Очекивани број 

инструкција 
Период 

7 01.11.2016 – 30.12.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

општинских/градских инспектора. 

Пружање стручне и саветодавне подршке општинском/градском 

инспектору. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

општинских/градских инспектора. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора над радом 

општинских/градских инспектора, тј. инспекцијских надзора 

усредсређених на спречавање настанка вероватних штетнихпоследица. 
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Планиране мере и 

активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према општинским/градским 

инспекторима, професионалан и етички приступ, као и понашање и 

опхођење покрајинских 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.  

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. 
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Град/Општина АП Војводина 

Име и презиме Јелена Јовић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број легитимације 12-224/15 

Број вршења 

непосредног надзора 

над радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора  

5 

Период у коме ће се 

вршити надзора над 

радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора 

01.01.2017 – 30.12. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

над радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.11.2016 – 30.12.2017. године 

Издавање обавезних 

инструкција за 

извршавање закона и 

других прописа 

Очекивани број 

инструкција 
Период 

7 01.11.2016 – 30.12.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања општинских/градских 

инспектора. 

Пружање стручне и саветодавне подршке општинском/градском инспектору. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

општинских/градских инспектора. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора над радом 

општинских/градских инспектора, тј. инспекцијских надзора усредсређених на 

спречавање настанка вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

Саветодавно и едукативно деловање према општинским/градским 

инспекторима, професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 
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спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

покрајинских 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.  

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. 
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Град/Општина АП Војводина 

Име и презиме Љиљана Зељковић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број легитимације 12-225/15 

Број вршења 

непосредног надзора 

над радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора  

5 

Период у коме ће се 

вршити надзора над 

радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора 

01.01.2017 – 30.12. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

над радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.11.2016 – 30.12.2017. године 

Издавање обавезних 

инструкција за 

извршавање закона и 

других прописа 

Очекивани број 

инструкција 
Период 

7 01.11.2016 – 30.12.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања 

општинских/градских инспектора. 

Пружање стручне и саветодавне подршке општинском/градском инспектору. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

општинских/градских инспектора. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора над радом 

општинских/градских инспектора, тј. инспекцијских надзора усредсређених 

на спречавање настанка вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

Саветодавно и едукативно деловање према општинским/градским 

инспекторима, професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 
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спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

покрајинских 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.  

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. 
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Град/Општина АП Војводина 

Име и презиме Ева Томић 

Адреса Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице 

Број легитимације 12-005/2015 

Број вршења 

непосредног надзора 

над радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора  

5 

Период у коме ће се 

вршити надзора над 

радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора 

01.01.2017 – 30.12. 2017. године 

Очекивани број 

ванредних надзора 

над радом 

општинског/градског 

просветног 

инспектора и период 

у коме ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

1 01.11.2016 – 30.12.2017. године 

Издавање обавезних 

инструкција за 

извршавање закона и 

других прописа 

Очекивани број 

инструкција 
Период 

7 01.11.2016 – 30.12.2017. године 

Облици надзора теренски, канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног 

деловања 

Спречавање настанка незаконитости путем информисања општинских/градских 

инспектора. 

Пружање стручне и саветодавне подршке општинском/градском инспектору. 

Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

општинских/градских инспектора. 

Предузимање превентивних инспекцијских надзора над радом 

општинских/градских инспектора, тј. инспекцијских надзора усредсређених на 

спречавање настанка вероватних штетнихпоследица. 

Планиране мере и 

активности за 

Саветодавно и едукативно деловање према општинским/градским 

инспекторима, професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење 
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спречавање 

делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

покрајинских 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.  

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. 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Мирослав Стаменковић 

         ПОМОЋНИК МИНИСТРА 

                  Богољуб Лазаревић 

 


