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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

 

 

РАДНО МЕСТО: ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР 

 

 

 

Опис послова 

 

Просветни инспектор врши послове инспекцијског надзора, у оквиру 

овлашћења утврђених законом, као поверени посао надлежног Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја РС. 

Инспекцијским надзором испитује се спровођење Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/17) и посебног закона и 

прописа донетих на основу њих, непосредним увидом у рад образовно-васпитне 

установе и зависно од резултата надзора, изричу мере и контролише њихово извршење. 

 

 

 

Просветни инспектор врши контролу: 

 

1) поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области 

образовања и васпитања и општих аката; 

2) остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно 

старатеља и запослених; 

3) остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно 

старатеља; 

4) обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, 

насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у 

установи; 

5) поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно Закону; 

6) испуњености прописаних услова за спровођење испита; 

7) прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку 

поништавања јавних исправа које издаје установа. 

 

У поступку верификације по налогу надлежног министарства, испитује 

испуњеност услова из закона и поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе 

рада или штрајка у установи организованог супротно закону. 
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Овлашћења просветног инспектора 

 

1) налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року; 

2) наређује решењем извршавање прописане мере која је наложена записником, а 

није извршена; 

3) забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне Закону и 

посебном закону; 

4) подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни 

преступ, захтев за покретање прекршајног поступка, односно повреду забране 

из чл. 44. до 46. Закона; 

5) обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај 

орган надлежан; 

6) обавља друге послове, у складу са законом. 

 

 

 

Начин рада просветног инспектора 

 

Инспекцијски надзор се обавља као редован, ванредни и контролни надзор. 

Редован надзор установе обавља се најмање једанпут годишње. 

Ванредни надзор установе обавља се по представкама органа, привредних 

друштава, установа и других организација, родитеља, односно старатеља детета и 

ученика или грађана, као и на основу непосредног сазнања просветног инспектора. 

Поступање по анонимним представкама или добијеним електронском поштом, 

спроводи се по процени просветног инспектора. 

Контролни надзор спроводи се по протеку рока који је одређен у записнику или 

решењем. 

О извршеном инспекцијском надзору просветни инспектор сачињава записник, 

који садржи налаз стања и зависно од резултата - налагање, односно предлагање мере. 

Записник се сачињава и доставља у року од 15 дана од дана извршеног 

инспекцијског надзора. 

 

Просветни инспектор дужан је да се стално стручно усавршава ради успешнијег 

остваривања и унапређивања инспекцијског надзора. 

 

 

 

Звање: саветник 
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Град/Општина БЕЛА ЦРКВА 

Име и презиме Валентина Симиџија-Хоц 

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

Број легитимације 12-0120/12, од 10. 4. 2012. године 
(Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС) 

Број редовних 
надзора 

10 

Преглед 
надзираних 
субјеката у којима 
ће се вршити 
редовни надзор 

ПУ 
„Анђелка 

Ђурић“  
Бела Црква 

ОШ  
„Доситеј 

Обрадовић“ 
Бела Црква 

ОШ 
„Жарко 

Зрењанин“ 
Бела Црква 

ОШ 
„Марко 

Стојановић“ 
Врачев Гај 

ОШ 
„Ђорђе 

Малетић“ 
Јасеново 

ОШ 
„Сава 

Мунћан“ 
Крушчица 

ОШ 
„Мара 

Јанковић“ 
Кусић 

ОШ 
„Михаил 

Садовеану“ 
Гребенац 

Техничка 
школа 
„Сава 

Мунћан“  
Бела Црква 

Белоцркванска 
гмназија и 
економска 

школа 
Бела Црква 

Период у коме ће 
се вршити 
редовни надзор 

1.10.2018 - 15.12. 2018. године 

Очекивани број 
ванредних 
надзора и период 
у коме ће се 
вршити 

Очекивани 
број 

надзора 
Период 

10 1.1.2018 - 31. 12.2018. 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 (службене 
саветодавне посете установама) или лицукоје остварује одређена права у 
установи; 
- праћење и анализа стања уобласти 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 премалегалним субјектима, 
професионалан и етички приступ; 
- спровођење корективних инспекцијских управних мера према 
нерегистрованим субјектима – указивање на предности обављања 
делатности усвојству 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 пословаинспекције. 

 


