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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ
Просветна инспекција
Број: IV 07-614-1/2018.
Дана: 17. 12. 2018. године

ГОДИШЊИ ПЛАН НАДЗОРА ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ,
ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА ЗА РАДНУ/ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, преко просветних инспектора
врши надзор над применом Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, 88/17, 27/18 - други закон и 27/18 - други закон, у даљем тексту: Закон), прописа
донетих на основу овог Закона, Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени
гласник РС”, бр. 18/10 и 101/17), Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број
101/17), Закона о образовању одраслих („Службени гласник РС“, бр. 55/13 и 88/17), Закона о
ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13), Закона о
високом образовању („Службени гласник РС”, број 88/17), Закона о уџбеницима („Службени
гласник РС“, број 68/15), Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму
(„Службени гласник РС“, број 30/10).

План рада просветне инспекције у школској 2018/19 години усмерен је ка остваривању
циљева као што су:

 Обављање образовно васпитне делатности у складу са законом
 Усклађеност општих аката установе са законом
 Обезбеђивање легитимности рада установе преко легално изабраних органа
 Извештавање о раду свих учесника васпитно образовног процеса
 Планирање и програмирање свих видова образовно васпитног процеса
 Повећање обухваћености деце/ученика у васпитно образовном процесу и смањење

осипања деце/ученика
 Повећање заштите права деце/ученика
 Вођење евиденције и издавање јавних исправа на прописаним обрасцима
 Коришћење одобрених уџбеника и другог дидактичког материјала
 Смањење незаконитих пријема у радни однос
 Заштита од изложености дуванском диму
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План инспекцијског надзора у току радне/школске 2018/19. године спроводиће као
поверене послове просветни инспектори употребом метода и техника како је прописано
Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС", бр. 36/2015) и Законом о просветној
инспекцији („Службени гласник РС", бр. 27/2018), који су темељ за поступање просветне
инспекције уз обавезно коришћење контролних листа у редовном инспекцијском надзору.
Ванредни инспекцијски надзор обављаће се у складу са чланом 6. став 3. Закона о
инспекцијском надзору а у складу са процењеним ризиком. Процена ризика вршиће се сходно
одредбама Правилника о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења
инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског
надзора у области образовања и васпитања („Службени гласник РС", бр. 63/2018).

План инспекцијског надзора усвојен је на седници Координационе комисије за
инспекцијски надзор, одржаној 18.09.2018. године.

Град/Општина Нови Бечеј
Име и презиме Драгана Милошев
Адреса Општина Нови Бечеј- Жарка Зрењанина 8
Број легитимације 12-0136/12
Број редовних
надзора 1

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“ Н
ово

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

01.10.2018 – 15.12. 2018. године

Очекивани број
ванредних
надзора и период
у коме ће се
вршити

Очекивани број
надзора Период

7
01.09.2018 – 01.09.2018. године

Облици надзора теренски, канцеларијски
Планиране мере и
активности
превентивног
деловања

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

Планиране мере и
активности за
спречавање
делатности
нерегистрованих
субјекта

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

Потребна
средства за
остваривање
плана

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

Просветни инспектор
Драгана Милошев


