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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ 

Одељење за инспекцијске послове 

Просветна инспекција 
 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА 

у спровођењу инспекцијског надзора  
и службених контрола 

на подручју општине Аранђеловац  
за 2019. годину
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Општи подаци:  

Број инспектора, тј. извршилаца – један инспектор са високом стручном спремом.  

Послови инспектора – врши контролу поступања установе у погледу примене закона, других 
прописа и општих аката, осим контроле која се односи на стручно-педагошку проверу рада установе; 
врши контролу испуњености услова за почетак рада установе, као и за проширење делатности, 
предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, васпитача или 
стручног сарадника и директора; контролише поступак уписа и поништава га ако је спроведен 
супротно закону; контролише испуњеност прописаних услова за спровођење испита; врши преглед 
прописане евиденције коју води установа; утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа 
које издаје школа; налаже отклањање неправилности и недостатака; наређује извршавање прописане 
мере уколико није извршена; забрањује спровођење радњи у установи које су супротне закону; 
подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно 
подноси захтев за покретање прекршајног поступка; обавештава други орган о потреби предузимања 
мера за које је надлежан; припрема информације и извештаје о раду; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.  

Прописи по којима поступа просветни инспектор  

Закони  

1. Закон о основана система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
52/2011 и 55/2013),  
2. Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/2010),  
3. Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/2013),   
4. Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/2013),   

5. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) и   

6. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/2015)  

 
 

Предлог годишњег плана инспекцијског надзора  за 2018/2019. годину 
 
Град/Општина Аранђеловац 

Име и презиме Слободан Јовановић 

Адреса Венац слободе бр.10 

Број легитимације 031-8-11/2016 

Број редовних 
надзора 

16 

Преглед 
надзираних 

субјеката у којима 
ће се вршити 

редовни надзор 

ОШ“Милан 
Илић Чича“ 

ОШ“Илија 
Гарашанин“ 

ОШ“Светолик 
Ранковић“ 

ОШ“Милош 
Обреновић“ 

ОШ“Свети 
Сава“ 

ОШ“Душан 
Радоњић“ 

Бања 

ОШ“Први 
српски 

устанак“ 
Орашац 

ОШ“Вук 
Караџић“ 
Стојник 

ОШ“Славко 
Поповић“ 
Даросава 

ОШ“Веља 
Герасимовић“ 

Венчани 

ОШ“Љубомир 
Ненадовић“ 
Раниловић 

Гимназија 
„Милош 

Савковић“ 

Економско 
угоститељска 

школе 
„Слободан 

Минић“ 

Техничка 
школа 

„Милета 
Николић“ 

ОМШ“Петар 
Илић“ 
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ДУ “Дуга“     

Период у коме ће 
се вршити редовни 
надзор 

01.10.2018. – 01.03. 2019. године 

Очекивани број 
ванредних надзора 
и период у коме ће 
се вршити 

Очекивани број 
надзора 

Период 

20 01.09.2018 – 01.06.2019. 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. 
Као просветни инспектор који обављам поверене послове, објашњавам 
да радим у одељењу са још 10 инспектора који обављају како поверене 
тако и изборне послове из надлежности локалне самоуправе. За 
теренски рад сви напред наведени инспектори користе 1 (један) 
аутомобил стар више од 20 година који се често квари, па то 
представља тешкоћу у месечном планирању рада просветног 
инспектора општине Аранђеловац. 

 
 

Проветни инспектор, 

Слободан Јовановић, дипл. правник 


