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ГОДИШЊИ ПЛАН НАДЗОРА 

ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

ЗА УСТАНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ И 

СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА, 

ЈАВНО ПРИЗНАТИХ ОРГАНИЗАТОРА АКТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ (ЈПОА ОО) И 

НАСТАВЕ У ИНОСТРАНСТВУ 
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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.  

Средства и опрема за личну заштиту на раду 

Стални административни расходи и издаци. 

Остали расходи и издаци потребни за вршење послова 

инспекције. 

 

 

Град/Општина ИВАЊИЦА 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Ивањица, просветни инспектор 

Адреса Ивањица, В. Маринковића 1 

Број редовних 

надзора 
12 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ПУ -

„БАЈКА “- 

Ивањица 

ОШ “ 

Милинко 

Кушић“ 

Ивањица 

ОШ “ Кирило 

Савић“ 

Ивањица 

ОШ“Сретен Лазаревић “ 

Прилике 

ОШ“Мајор 

Илић “ 

Кушићи 

ОШ “Вучић 

Величковић 

Међуречје 

ОШ“Проф. др 

Недељко 

Кошанин“ 

Девићи 

ОШ“Милан Вучићевић 

Зверац“ Братљево 

Гимназија 

Ивањица 

Техничка 

школа 

Ивањица 

ОШ“Мићо 

Матовић “ 

Катићи 

ОШ“Светозар Марковић 

“ Ковиље 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

10 У току радне/школске 2018/19 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 ЛУЧАНИ 

Орган који врши 

надзор 
Општинска управа Лучани, просветни инспектор 

Адреса Ђераћ,  32240  Лучани 

Број редовних 

надзора 
8 

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити редовни 

надзор 

ОШ 

„Милан 

Благојевић“ 

Лучани 

ОШ „Академик 

Миленко 

Шушић“Гуча 

ОШ 

„Котража“ 
ОШ „Горачићи“ 

ОШ „Вук 

Караџић“ 

Каона 

Средња школа 

„Драгачево“ Гуча 

Предшколска 

установа 

„Наша 

радост“  

Лучани 

ОШ „Марко 

Пајић“ Вича 

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 

У току радне/школске 2018/19 године 

Очекивани број 

ванредних 

надзора у 

установама на 

територији 

локалне 

самоуправе и 

период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

16 У току радне/школске 2018/19 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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