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УВОД 

 
 Инспекцијски надзор над радом установа предшколског васпитања и образовања, установа 
основног и средњег образовања и васпитања, установа нерегистрованих субјеката на територији 
Општине Бачка Топола и Мали Иђош, као поверени посао, обавља Општинска управа Бачка Топола, 
сходно члану 18. Закона о просветној инспекцији („Сл. Гласник РС“, број 27/2018). 
 
 Послове инспекцијског надзора врши просветни инспектор. Правилником о утврђивању 
потребног броја просветних инспектора у општинској, односно градској управи („Сл. гласник РС“, 
број 52/2018), утврђено је, под тачком 21. да послове просветног инспектора у општинама, односно у 
граду Севернобачког управног округа обавља под тачком  2) Бачка Топола – један а, под тачком 3) 
Мали Иђош – један  инспектор. 
 
Општинских управа Бачка Топола и Општинска управа Мали Иђош је организовао заједничко 
вршење инспекцијског надзора – заједничку просветну инспекцију на основу Протокола број: 016-
25/2009 од 05.05.2009. године о сарадњи и удруживању средства ради обављања послова из 
надлежности општинских управа Бачка Топола и Мали Иђош. 
 
На основу Решења о овлашћењу просветног инспектора број: 614-1/2009-03 од 15.09.2009. у Малом 
Иђошу, члан 1 Мартиновић Елеонора, просветни инспектор, запослена у Општинској управи 
општине Бачка Топола, овлашћује се за обављање послова просветне инспекције у општини Мали 
Иђош. Члан 2. Права по основу рада инспектор остварује у Општинској управи општине Бачка 
Топола. 
 
 Годишњи план рада Просветне инспекције на нивоу Републике Србије доноси надлежно 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Обавеза је свих општинских/градских 
просветних инспекција да се придржавају Годишњег плана рада донетог од стране надлежног 
Министарства и да поступају у складу са упутствима, инструкцијама и циљевима надлежног 
Министарства. 
 
Планови просветнe инспекције су везане за школску а не за календарску годину. 
 

Просветни инспектор је у јулу 2018. године доставио свој Предлог плана инспекцијског 
надзора за школску 2018/2019. годину Покрајинском секретаријату за  образовање, управу, прописе и 
националне мањине – националне заједнице, а ради израде годишњег плана на нивоу Републике 
Србије, који је објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошко гразвоја: www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/, под бројем: 614-01-1398/2018-12 
од 18. септембра 2018. године. Координациона комисија је на основу члана 10. став 5. и члана 12. 
став 2. тачка 1) подтачка (1) Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 
- др. закони 95/2018) и члана 19. став 1. тачка 1.) Пословника о раду Координационе комисије је на 
седници одржаној 23.11.2018. године донео је Одлуку о давању позитивног мишљења на предлоге 
годишњих планова инспекцијског надзора за 2019. годину број: 06-00-00355/2018-08 од 23. новембра 
2018. године. 
 Просветни инспектор је у августу 2019. године доставио свој Предлог плана инспекцијског 
надзора за школску 2019/2020. годину Покрајинском секретаријату за образовање, управу, прописе и 
националне мањине – националне заједнице, а ради израде годишњег плана на нивоу Републике 
Србије, који је одобрен и објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја: www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/, под бројем: 614-02-1442/2019-12 
од 12. септембра 2019. године.  
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Интерни годишњи план инспекцијског надзора просветног инспектора Општинске управе Бачка 
Топола за школску 2019/2020. годину, садржи општи приказ задатака и послова, непосредне примене 
закона и других прописа, те праћење стања на територији Општине Бачка Топола и Општине Мали 
Иђош у области образовања и служи као додатни подсетник за рад просветног инспектора и 
објављен је на званичној интернет страници Општине Бачка Топола: https://www.btopola.org.rs/. На 
истом месту је објављен и Стратешки план просветног инспектора за период од 2019. до 220. године, 
који је сачинио инспектор дана 1.1.2018. године. 
 
 Просветни инспектор је континуирано поднео извештаје о свом раду Министарству просвете, 
науке и технолошког развоја, Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице (на дневном и месечном нивоу) и начелнику Одељења за 
инспекцијске послове Општине Бачка Топола (на месечном нивоу).  
 
 Просветни инспектор обавља послове на територији Општине Бачка Топола и Општине Мали 
Иђош са седиштем у Бачкој Тополи, улица Маршала Тита број 30, Одељења за инспекцијске послове 
Општинске управе Бачка Топола. 
 
 
 
 

НАДЛЕЖНОСТ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА 
 

Надлежност прсветног инспектора су прописани Законом о просветној инспекцији ("Службени 
гласник РС", број 27 од 6. априла 2018. године). 
 

ПРЕДМЕТ 
Члан 1. 

Овим законом уређују се посебности поступка и положаја инспекције у области просвете (у даљем 
тексту: просветна инспекција). 
Предмет инспекцијског надзора 
 

Члан 2. 
Просветна инспекција у вршењу инспекцијског надзора испитује примену закона и других прописа у 
области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, образовања одраслих, дуалног 
образовања, високог образовања, уџбеника и ученичког и студентског стандарда.  
Родна равноправност у језику 
 

Члан 4. 
Сврха просветне инспекције је да, сагласно утврђеним надлежностима, обезбеди остваривање јавног 
интереса и несметано обављање делатности у областима које су предмет надзора. 
Инспекцијски надзор у области просвете 
 
 

Члан 5. 
Послове просветне инспекције обавља инспектор (у даљем тексту: просветни инспектор) у 
министарству надлежном за послове образовања и васпитања, у органу покрајинске управе надлежне 
за послове образовања и васпитања и градском и општинском органу надлежном за послове 
образовања и васпитања.  
Надзор над радом просветне инспекције у обављању поверених послова врши министарство 
надлежно за послове образовања и васпитања, односно орган покрајинске управе надлежан за 
послове образовања и васпитања, у складу са овим законом. 
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Услови за просветног инспектора 
 

Члан 6. 
Просветни инспектор може бити лице које има стечено високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије), 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и које има најмање пет година радног искуства у струци. 
Лице из става 1. овог члана је у обавези да положи државни стручни испит и испит за инспектора. 
 

II. ПОСЛОВИ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 
Члан 7. 

Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се 
уређује организација и начин рада установа предшколског васпитања и образовања и основног и 
средњег образовања и васпитања, а нарочито у погледу:  
1) пoступaњa устaнoвe у пoглeду спрoвoђeњa зaкoнa, других прoписa у oблaсти oбрaзoвaњa и 

вaспитaњa и oпштих aкaтa;  
2) oствaривaња права и обавеза запосленог, учeникa и његовог рoдитeљa oднoснo другог законског 

заступника, утврђених прописима у области образовања и васпитања;  
3) oствaривaња зaштитe прaвa дeтета и учeникa, њихових рoдитeљa, oднoснo других законских 

заступника, као и заштите права зaпoслeних; 
4) oбeзбeђивaњa зaштитe дeтeтa, учeникa и зaпoслeног oд дискриминaциje, нaсиљa, злoстaвљaњa и 

зaнeмaривaњa, као и понашања које вређа углед, част или достојанство; 
5) пoступкa уписa и пoништaвaња уписа у шкoлу;  
6) испуњeнoсти прoписaних услoвa зa спрoвoђeњe испитa;  
7) вођења прoписaнe eвидeнциje кojу вoди устaнoвa и утврђивање чињeница у пoступку 

пoништaвaњa jaвне испрaве кojу издaje устaнoвa; 
8) страначког организовања и деловања. 
 
У пoступку вeрификaциje установе, образовног профила, остваривања наставних планова и 
програма, проширене делатности установе, статусне промене и промене назива и седишта установе, 
просветна инспекција испитуje испуњeнoст услoвa и пoступa у oквиру свojих oвлaшћeњa. Када 
утврђује испуњеност услова у поступку верификације установе, за основну и проширену делатност, 
просветни инспектор записником констатује да ли установа испуњава услове, у складу са законом 
којим се уређују основе система образовања и васпитања и прописа донетих на основу тог закона и о 
томе обавештава орган надлежан за доношење решења у поступку верификације установа.  
 
Послови инспекцијског надзора над радом послодавца за учење кроз рад 
 

Члан 8. 
Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над радом послодавца за учење кроз рад ученика, у 
складу са овим и посебним законом. 
Послови инспекцијског надзора над радом установа за образовање одраслих и јавно признатих 
организатора активности 
 

Члан 9. 
Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се 
уређује организација и начин рада установа за образовање одраслих и јавно признатих организатора 
активности, а нарочито у погледу: 
1) поступка и услова за издавање одобрења основној и средњој школи и другој организацији, ради 
стицања статуса јавно признатог организатора активности; 
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2) поступка за измену одобрења, статусне промене, промене седишта, односно објекта или када јавно 
признати организатор уводи нову активност образовања одраслих и 
3) одузимања одобрења за статус јавно признатог организатора активности. 
Послови инспекцијског надзора над радом високошколских установа 
 

Члан 10. 
Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се 
уређује организација и начин рада установа високошколског образовања, а нарочито у погледу: 
1) обављања делатности високог образовања, у складу са дозволом за рад;  
2) уписа студената;  
3) поступка избора органа управљања и пословођења и начина њиховог рада; 
4) поступка избора у звање и пријема у радни однос наставника и сарадника и радног ангажовања 
наставника и сарадника;  
5) вођења прописане евиденције. 
 
Послови инспекцијског надзора над радом установа у области ученичког и студентског стандарда 
 

Члан 11. 
Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над применом закона, других прописа и општих 
аката којима се уређује организација и начин рада установа ученичког и студентског стандарда, осим 
контроле која се односи на стручно – педагошку проверу рада установе, а нарочито у погледу: 
1) испуњености услова у погледу простора, опреме, потребних стручних и других запослених за 
почетак рада и обављање делатности установa ученичког и студентског стандарда;  
2) остваривања права и обавеза ученика, њихових родитеља, старатеља и другог законског 
заступника, студената, васпитача, стручних сарадника, директора и других запослених; 
3) поступка пријема у установу и издавања ученичке и студентске легитимације; 
4) вођења прописане евиденције у установи. 
Послови инспекцијског надзора над радом завода 
 

Члан 12. 
Просветна инспекција у вршењу инспекцијског надзора над радом завода врши контролу рада у 
погледу спровођења закона којим се уређују основе система образовања и васпитања, посебних 
закона у области образовања, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката. 
Послови инспекцијског надзора над радом центара за стручно усавршавање 
 
 

Члан 13. 
Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над радом центара у складу са овим законом, 
законом којим се уређују основе система образовања и васпитања, другим законом, подзаконским и 
општим актом. 
Послови инспекцијског надзора над нерегистрованим субјектом 
 

Члан 14. 
Просветна инспекција врши инспекцијски надзор и над нерегистрованим субјектом којим се у 
смислу овог закона сматра сваки субјект који обавља делатност образовања и васпитања, а који није 
уписан у регистар у складу са законом и који нема прописану сагласност за обављање делатности. 
 
Oвлaшћeњa прoсвeтнoг инспeктoрa  
 

Члaн 15. 
У вршењу послова инспекцијског надзора из чл. 7–14. овог закона, просветни инспектор нарочито:  
1) нaлaжe зaписникoм oтклaњaњe нeпрaвилнoсти и нeдoстaтaкa у oдрeђeнoм рoку; 
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2) нaрeђуje рeшeњeм извршење мeрe кoja je нaлoжeнa зaписникoм, a ниje извршeнa;  
3) зaбрaњуje рeшeњeм спрoвoђeњe рaдњи надзираном субјекту кoje су супрoтнe oвoм закону, закону 

којим се уређују основе система образовања и васпитања, пoсeбнoм зaкoну и општем акту; 
4) привремено забрањује решењем рад установе која обавља делатност, а не испуњава законом 

прописане услове у погледу простора, опреме и потребних стручних и других радника;  
5) пoднoси приjaву нaдлeжнoм oргaну због постојања сумње да је учињeнo кривичнo дeлo, 

привредни преступ, зaхтeв зa пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa, oднoснo пoврeду зaбрaнe 
дискриминације, забране насиља, злостављања и занемаривања и забране страначког 
организовања; 

6) oбaвeштaвa други oргaн aкo пoстoje рaзлoзи зa прeдузимaњe мeрa зa кoje je тaj oргaн нaдлeжaн; 
7) врши увид у јавне исправе и податке из регистaра и евиденција које воде надлежни државни 

органи, органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе и други имаоци јавних 
овлашћења ако су неопходни за инспекцијски надзор, а није могао да их прибави по службеној 
дужности, у складу са законом; 

8) врши увид у личну или другу јавну исправу са фотографијом која је подобна да се идентификују 
овлашћена лица у надзираном субјекту као и друга запослена лица; 

9) узима писане изјаве овлашћених лица у надзираном субјекту и других запослених лица и позива 
их да дају писане изјаве о питањима од значаја за инспекцијски надзор; 

10) налаже надзираном субјекту да у остављеном року стави на увид општe и појединачнe актe, 
евиденције, уговоре и другу документацију надзираног субјекта од значаја за инспекцијски 
надзор, а у облику у којем их надзирани субјект поседује и чува;  

11) oбaвљa другe пoслoвe, у склaду сa зaкoнoм. 
 
Поред овлашћења из става 1. овог члана, просветни инспектор у вршењу инспекцијског надзора над 
радом високошколске установе има овлашћења да: 
1) поништи упис студената у прву годину студија преко броја студената утврђеног у складу са 

одредбама закона којим се уређује високо образовање;  
2) поништи упис студената који је обављен супротно одредбама закона којим се уређује високо 

образовање; 
3) привремено забрани обављање делатности високог образовања, односно извођење студијског 

програма правном лицу које ту делатност обавља супротно одредбама закона којим се уређује 
високо образовање, уверењу о акредитацији, односно дозволи за рад;  

4) предложи министру надлежном за послове образовања и васпитања разрешење органа 
пословођења, у складу са одредбама закона којим се уређује високо образовање;  

5) изрекне опомену и наложи или предложи мере и остави примерени рок за отклањање уочених 
незаконитости; 

6) у случају непоступања високошколске установе по акту из тачке 5) овог става, доноси решење 
којим изриче мере за отклањање незаконитости и штетних последица и испуњавање прописаних 
обавеза; 

7) предложи министру надлежном за послове образовања и васпитања разрешење органа 
пословођења самосталне високошколске установе, која у свом саставу нема високошколске 
јединице, ако није поступио по акту из става 2. тачка 6) овог члана, односно да предложи ректору 
да предузме мере у складу са одредбама закона којим се уређује високо образовање ако декан није 
поступио по акту из тачке 6) овог става; 

8) надлежном правосудном органу поднесе кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ, 
односно захтев за покретање прекршајног поступка, односно изда прекршајни налог ако код 
надзираног субјекта открије незаконитост која је кажњива по закону или другом пропису; 

9) поднесе прекршајну пријаву против правног лица које у правном промету иступа под називом 
високошколске установе у складу са одредбама закона који уређује високо образовање, а које 
нема дозволу за рад издату у складу са законом; 

10) врши проверу веродостојности јавне исправе коју издаје високошколска установа;  
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11)предузима друге мере за које је одредбама закона којим се уређује високо образовање или другим 
прописом овлашћен. 

 
Инспекцијски и стручно-педагошки надзор 
 

Члан 16. 
Просветна инспекција у обављању послова из свог делокруга, сарађује са организационом јединицом 
министарства надлежног за послове образовања и васпитања у чијем делокругу је обављање стручно-
педагошког надзора, у циљу oствaривaња и зaштитe прaвa и обавеза дeце и учeникa, њихoвих 
рoдитeљa, oднoснo другог законског заступника и зaпoслeних. 
Поступак инспекцијског надзора покреће се у складу са одредбама закона којим је уређен 
инспекцијски надзор, као и на основу иницијативе просветног саветника када у поступку стручно-
педагошког надзора утврди неправилности у раду установе, у складу са законом којим се уређују 
основе систeма образовања и васпитања, посебним законима, подзаконским и другим актима. 
 
 
 
 
 

III. ПOВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА 
Овлашћења министарства надлежног за послове образовања и васпитања према органима којима су 
поверени послови инспекцијског надзора 
 

Члан 17. 
Просветни инспектор министарства надлежног за послове образовања и васпитања у односу на 
органе којима је поверено вршење инспекцијског надзора, има следећа овлашћења: 
1) припрема министру надлежном за послове образовања и васпитања предлог решења по жалби 

против решења општинске, односно градске управе донетог у вршењу инспекцијског надзора; 
2) остварује непосредан надзор над радом просветног инспектора; 
3) издаје обавезне инструкције за извршавање закона и других прописа, за вршење послова и 

контролише њихово извршавање; 
4) организује заједнички надзор са инспекторима у органима којима је поверено вршење 

инспекцијског надзора; 
5) тражи извештаје, податке и обавештења о вршењу поверених послова инспекцијског надзора; 
6) обавља и друге послове, у складу са законом којим се на општи начин уређује инспекцијски 

надзор и законом којим се уређује државна управа.  
 
У вршењу надзора над радом органа коме је поверено вршење инспекцијских послова, просветни 
инспектор министарства надлежног за послове образовања и васпитања врши непосредан увид у 
испуњеност услова из члана 6. овог закона, рад и поступање просветног инспектора, записнички 
констатује утврђене неправилности и одређује мере и рокове за њихово отклањање. 
Непоступање по мерама за отклањање неправилности из става 2. овог члана представља тежу 
повреду дужности. 
Уколико просветни инспектор не отклони неправилности утврђене записником у датом року, 
просветни инспектор министарства надлежног за послове образовања и васпитања је овлашћен да, у 
складу са законом, предложи покретање дисциплинског поступка против тог инспектора, као и 
против његовог непосредног руководиоца. Просветни инспектор министарства надлежног за послове 
образовања и васпитања овлашћен је и да, у складу са законом, предложи удаљење с рада ових 
службених лица против којих се покрене дисциплински поступак. 
Поверавање послова oпштинској и градској управи 
 

Члан 18. 
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Послове просветне инспекције, прописане чл. 7–9. и чл. 13. и 14. овог закона, као поверене, обавља 
општинска, односно градска управа.  
Више општинских управа може организовати заједничку просветну инспекцију. Сваки просветни 
инспектор те заједничке просветне инспекције је месно надлежан за целу територију (подручје) за 
коју је заједничка инспекција организована. 
Министарство врши непосредан инспекцијски надзор ако га општинска, односно градска управа не 
врши, односно, ако у јединици локалне самоуправе није организован инспекцијски надзор, а на терет 
средстава јединице локалне самоуправе. 
По жалби против решења општинске, односно градске управе донетог у вршењу инспекцијског 
надзора решава министарство надлежно за послове образовања и васпитања. 
Овлашћења надлежног министарства према органима којима су поверени послови, прописана чланом 
17. овог закона, као и пoслoви републичке просветне инспекције и решавањa по жалби против 
првостепених решења, који су прописани ст. 3. и 4. овог члана, поверавају се аутономној покрајини 
за јединице локалне самоуправе на територији аутономне покрајине. 
Поверавање послова у области високог образовања и ученичког и студентског стандарда 

Члан 19. 
Послове инспекцијског надзора над радом високошколских установа на територији Аутономне 
покрајине Војводине, утврђене чланом 10. и чланом 15. ст. 1. и 2. овог закона, као поверене, обавља 
преко својих органа Аутономна покрајина Војводина.  
Послове инспекцијског надзора над законитошћу рада установа ученичког и студентског стандарда, 
на територији Аутономне покрајине Војводине, утврђене чланом 11. и чланом 15. став 1. овог закона, 
као поверене, обавља преко својих органа Аутономна покрајина Војводина.  
 
 
 
 

ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ 
 

Инспекцијским надзором органи државне управе испитују спровођење закона и других 
прописа непосредним увидом у пословање и поступање физичких и правних лица и, зависно од 
резултата надзора, изричу мере на које су овлашћени. Инспекцијски надзор врше органи државне 
управе, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе. 

Вршење инспекцијског надзора је одредбама Закона о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 
79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 - др. закон), а одредбама Закона о 
инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018), уређен на 
општи начин. 

У складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 27/2018 - др. закон), Закона о предшколском васпитању и 
образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 
10/2019), Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број 101/17), Закона о образовању 
одраслих ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 88/2017 - др. закон и 27/2018 - др. закон), Закона о 
уџбеницима ("Сл. гласник РС", бр. 27/2018), Закона о заштити становништва од изложености 
дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/10), Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење), Закона о инспекцијском 
надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018), инспекцијски надзор над 
радом установа, послодаваца, завода, јавнопризнатих организатора активности, као и 
нерегистрованих субјеката, врши Министарство. 
 
У вршењу инспекцијског надзора, на основу закона, просветни инспектор контролише 
примену: 

– Закона о основама система образовања и васпитања васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 27/2018 - др. закон); 
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- Закона о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 
113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 10/2019); 

– Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 101/17, 
27/18 – др. закон); 

– Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 101/17, 27/18 
– др. закон); 

– Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број 101/17); 
– Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС“, број 55/13 и 77/18); 
– Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/18); 
– Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, 

број 30/10); 
– Правилник 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 од 17.8.2018. године, а 
ступио је на снагу 25.8.2018.); 

– подзаконских аката и других прописа. 
 
 
 

УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА 
ТОПОЛА И ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

 
 
 НАЗИВ УСТАНОВЕ ОПШТИНА МЕСТО АДРЕСА 

1. ОШ „Чаки Лајош“ Бачка Топола Бачка Топола ул Светосавска бр 9 
2. ОШ „Никола Тесла“ Бачка Топола Бачка Топола ул Фрушкогорска бр 1 
3. ОШ „Стари Ковач 

Ђула“ 
Бачка Топола Стара Моравица ул Танчић Михаља бр 1 

4. ОШ „Моша Пијаде“ Бачка Топола Пачир ул Школска бр 1 
5. ОШ „Братство – 

јединство“ 
Бачка Топола Бајша ул Закина бр 5 

6. ОШ „18. октобар“ Бачка Топола Ново Орахово ул Петефи Шандора бр 
1 

7. ОШ „Дожа Ђерђ“ Бачка Топола Гунарош ул Маршала Тита бр 29 
8. ОШ „Вук Караџић“ Бачка Топола Криваја ул Маршала Тита бр 1 
9. Школа за основно 

музичко образовање 
Бачка Топола Бачка Топола Ул Главна бр 84 

10. ПУ за децу „Бамби“ Бачка Топола Бачка Топола ул Дунавска бр 8 
11. ПУ – дечји вртић 

„Napsugár” 
Бачка Топола Стара Моравица ул Танчић Михаља бр 1 

12. Гиманзија и 
економска школа 
„Доситеј 
Обрадовић“ 

Бачка Топола Бачка Топола Трг др Зорана Ђинђића 
бр 12 

13. Средња техничка 
школа „Шинковић 
Јожеф“ 

Бачка Топола Бачка Топола Трг др Зорана Ђинђића 
бр 10 

14. Пољопривредна 
школа 

Бачка Топола Бачка Топола ул Маршала Тита бр 
164 

15. Огледна ОШ „Ади 
Ендре“ 

Мали Иђош Мали Иђош ул. Главна бр 27 

16. ОШ „Вук Караџић“  Мали Иђош Ловћенац ул Ђуре Стругара бр 30 
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17. ОШ „Никола 
Ђурковић“ 

Мали Иђош Фекетић ул Братсва бб 

18. ПУ „Петар Пан“ Мали Иђош Ловћенац 17. јули 8 
19. Стручна служба 

основних школа 
„Здружена школа“ 
Бачка Топола 

Бачка Топола Бачка Топола ул Школска бр 2 

 
“За обављање књиговодствено-рачуноводствених и нормативно-правних послова школа на 

територији Општине Бачка Топола организована је стручна служба. Ради потпунијег и 
економичнијег остваривања основног образовања и васпитања стручна служба под називом Стручна 
служба основних школа, „Здружена школа“ Бачка Топола обавља стручне послове од 
заједничког интереса за потребе свих основних школа на територији општине у складу са актима о 
међусобној сарадњи.“ 
 
 
 
 

НАДЗОР 
 

Поред придржавању прописа у обављању делатности образовања и васпитања, уз обезбеђење 
законитости рада, школе су обавезне и да за све време обављања делатности воде рачуна о интересу 
ученика, о томе да њихово право на школовање, али и права, обавезе  и одговорности везaни за то 
право, буду у најпотпунијој мери остварени. Врховни закон за школе је постизање онога што је 
добро за ученика - «bonum discipuli suprema lex». У члану 3. Конвенције УН о правима детета за исту 
ствар користи се израз «НАЈБОЉИ ИНТЕРЕС ДЕТЕТА», као оријентир који државе, установе, 
инспектор стално треба да имају на уму. 

 
Надзор над обављањем делатности образовања и васпитања је као гаранција да ће установе које 

врше јавну службу вршити поверену функцију законито и ефикасно.  Инспекцијски надзор над радом 
установе, као поверени посао, обавља општинска, односно градска управа. 

 
Установе на територији Општине Бачка Топола и Општине Мали Иђош су: предшколске 

установе, основне школе, основне музичке школе, редовне основне школе за образовање ученика са 
сметњама у развоју, средње школе и то: гимназија  (општа и специјална), стручне школе. 
 

Просветни инспектор је вршио надзор у оквиру овлашћења утврђених Законом у складу са 
Кодексом понашања и етике инспектора који је у примени од 1. јануара 2019. године. Кодексом 
понашања и етике инспектора утврђују се начела и правила професионалног и етичког понашања и 
стандарди интегритета инспектора. 

Кодекс се примењује у складу са законом и кодексима којима се утврђује понашање државних 
службеника и запослених у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као 
посебан облик тих кодекса намењен инспекторима. 

Посебним законом о просветној инспекцији обухваћени су најновији стандарди поступања 
инспекцијске службе које прописује Закон о инспекцијском надзору. То су већа јавност рада, 
превенција и смањивање дискреционих овлашћења инспектора, превентивна улога инспекција, 
обавеза планирања инспекцијског надзора, спровођење надзора у складу са проценом ризика, јасна 
овлашћења у надзору над нерегистрованим субјектима, јасно дефинисана права и обавезе надзираних 
субјеката и други стандарди које уводи општи Закона о инспекцијском надзору ради унапређивања 
рада инспекција.  
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Велики оптерећеност просветног инспектора, с обзиром да годишње обави више од десет 

редовних инспекцијских надзора (18), покривајући све установе на својој територији, је проблем који 
утиче на рад инспектора, односно на квалитет рада.  

 
Због превеликог обима посла, просветни инспектор посвећује се приоритетним пословима као 

што је нпр. остваривање годишњег плана инспекцијског надзора, а мање времена поклања 
превентивном раду који је један од битнијих стандарда поступања инспекцијских служби прописан 
новим Законом о инспекцијском надзору, због чега, у одређеној мери, трпе надзирани субјекти услед 
недостатка потпуног ангажовања инспектора. Превентивно деловање просветне инспекције 
подразумева пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима. У одређеној мери ови 
проблеми проузрокују и мањак квалитет самог инспекцијског надзора услед недостатка времена да 
се просветни инспектор квалитетно припреми за инспекцијски надзор у установама. Исти 
проузрокују и да инспектор мање времена посвећује стручном усавршавању, као и уопште мањак 
времена да подигне квалитет свог рада, као и квалитет међусобне сарадње и сарадње са субјектима 
надзора, у складу са одредбама које Закон прописује. 

 
Инспектор је самосталан у свом раду, који се огледа у томе што посао просветне инспекције 

може да обавља само просветни инспектор, који је самосталан у раду у границама овлашћења 
утврђених законом и који је за свој рад лично одговоран, а који по окончању поступка надзора 
сачињава и потписује записник о инспекцијском надзору кога доставља у Базу записника. База је 
извор података, који је од стране надлежног Министарства коришћен током праћења остварења 
циља, показатељ учинка на основу ког се мери остварење зацртаног циља: остваривање годишњег 
плана инспекцијског надзора које се може пратити месечно, квартално, годишње; праћење 
превентивног рада просветног инспектора, односно појачан превентивни рад просветног инспектора; 
број решења, односно другостепених поступака, мера које се изричу надзираним субјектима по 
утврђеним незаконитим поступањима, примедби на записник просветног инспектора, притужби на 
рад просветних инспектора, квалитет записника у инспекцијском надзору, број представки које се 
односе на рад надзираних субјеката и други параметри који се прате кроз Базу записника. 

 
 Циљ просветног инспектора је континуирано праћење рада свих васпитно – образовних 

установа. Показатељ учинка на основу ког ће се мерити остварење зацртаног циља: број 
инспекцијских надзора у једном надзираном субјекту у току одређеног временског периода, 
повећање квалитета рада надзираног субјекта, смањен број изречених мера које се изричу због 
непоштовања прописа, односно приказ тенденције повећања квалитета рада образовно васпитне 
установе и други параметри. 

 
У току године потребно је извршити најмање један редован инспекцијски надзор, како је и 

планирано, или више врста надзора, у циљу континуираног праћења рада свих васпитно – 
образовних установа, који ће имати за последицу непостојање незаконитог поступања у надзираном 
субјекту и исправну примену закона и других аката.  
 

Приоритетни циљеви су: контрола остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових 
родитеља, односно другог законског заступника, утвршеним у  прописима у обаласти образовања и 
васпитања; контрола остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно 
других законских заступника као и заштита права запослених; контролна обезбеђивања заштите 
детета, ученика и запослених од дискриминације, нањиља, злостављања, занемаривања као и 
понашања које вређа углед, част и достојанство; контрола поступка уписа и поништавање уписа у 
школу; контрола испуњености просписаних услова за спровођење испита; Контрола прописане 
евиденције коју води установа и утврђивање чињеница у поступку поништавања јавних исправа које 
издаје установа, контрола веродостојности и валидности јавних исправа које издају установе; 
утврђивање испуњености услова у поступцима по захтеву установа; доношење решења о извршењу 
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наложене мере; подносшење пријаве надлежном органу прекршај/кривица/привредни 
преступ/повреда забране/забрана страначког организовања; обавештавање другог органа о постојању 
разлога за предузимање мера за које је тај орган надлежан; инспекцијски надзор са другим 
инспекцијама и стурчно педагошким надзором; обавештење подносиоца представки о исходу 
поступања или достављања исте у надлежност органу коме су поверени послови или у надлежност 
другог органа; обавештавање министра просвете, других сектора и одељења Министарства; пријем 
странака и давање информација, телефонске консултације са странкама; пријем директора и 
секретара установа и давање информација телефоном и мејлом; појединачне консултације са другим 
инспекцијским органима, начелником и др.; контрола примена Закона о заштити становништва од 
изложености дуванском диму. 

 
„Самосталност у решавању омогућава инспектору да самостално утврђује чињенице и 

околности у инспекцијском надзору и службеној саветодавној посети, и да, на основу слободне оцене 
доказа и утврђених чињеница и околности у сваком конкретном случају, утврђује да ли постоје 
незаконитости, неправилности, недостаци или пропусти, и, у случају да утврди да постоје и да је 
потребна интервенција, изриче мере и даје препоруке.“ (Кодекс понашања и етике инспектора) 

 
 Сарадња просветне инспекције са другим органима државне управе и другим 
заинтересованим органима и организацијама остварује се у складу са надлежностима просветне 
инспекције и начелима сарадње утврђеним законом којим је уређен инспекцијски надзор.  

Инспектор промовише високе стандарде професионалног понашања и интегритета и 
придржава их се у циљу одржавања и јачања поверења јавности у рад инспекција и инспектора. 

Инспектор је дужан да се уздржава од неприкладног понашања, да стално поступа у складу са 
моралним стандардима своје професије и да штити професионални и лични углед и достојанство и 
углед професије инспектора. 

Сарадња је остварена са Министарством просвете науке и технолошког развоја Републике 
Србије, Покрајинском секретаријату за образовање, управу, прописе и националне мањине – 
националне заједнице,  Школском управом Сомбор, МУП Бачка Топола, Центром за социјални рад 
за општине Бачка Топола и Мали Иђош, Заштитником грађана Општине Бачка Топола, здравственим 
установама, са другим инспекцијама, органима дрђавне управе и локалне самоуправе, правосудним 
органима и другим заинтересованим органима и организацијама у складу са надлежношћу 
инспекције и облицима сарадње утврђеним прописима о државној управи и локалној самоуправи и 
посебним законима.   
 
 Остварена је сарадња и са физичким и правним лицима у циљу превентивног деловања, 
унапређивања узајамне одговорности физичких и правних лица и инспекција у процесу примене и 
надзора над применом прописа.  

 Остварени су добри међусобни. односи инспектора засновани су на поверењу, поштовању, 
искрености, узајамној помоћи, толеранцији, солидарности и колегијалности. Инспектор је радио на 
томе да развија и одржава добре односе и стручну сарадњу са другим инспекторима. Инспектор је 
колегама приправницима, посветила времена, пажње да би им пренео своја стручна знања и 
искуства. 

Инспекцијски надзори и службене контроле у 2019. години су спровођене употребном метода 
и техника како је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за поступање 
инспекције, уз коришћење контролних листа које утврђује надлежно Министарство. 
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Реализација Годишњег плана инспекцијског надзора   

за школску 2018/2019. годину  
 

Град/Општина  БАЧКА ТОПОЛА  
Име и презиме  Елеонора Мартиновић 
Адреса  Општинска управа Бачка Топола, Одељење за инспекцијске 

послове, самостални саветник - просветни инспектор ул. 
Маршала Тита 30, 24300 Бачка Топола 

Број 
легитимације 

 
12-0119/12 

Број редовних 
надзора 

 
9 

Преглед 
надзираних 
субјеката у 
којима ће се 
вршити редовни 
надзор 

ОСНОВНА 
ШКОЛА 
„ЧАКИ 
ЛАЈОШ“ 
ул. 
Светосавска 
бр. 9. 
БАЧКА 
ТОПОЛА 
9.11.2018. 

ОСНОВНА 
ШКОЛА 
„НИКОЛА 
ТЕСЛА“ 
ул. 
Фрушкогорска 
бр. 1. 
БАЧКА 
ТОПОЛА 
27.11.2018. 

ОСНОВНА 
ШКОЛА „18. 
ОКТОБАР“ 
ул. Петефи 
Шандора бр. 9. 
НОВО ОРАХОВО 
5.11.2018. 

ОСНОВНА 
ШКОЛА „ВУК 
КАРАЏИЋ“ 
ул. М. Тита бр. 1. 
КРИВАЈА 
30.10.2018. 

ОСНОВНА 
ШКОЛА 
„ДОЖА 
ЂЕРЂ“ 
Ул. М. 
Тита бр. 
29. 
ГУНАРОШ 
29.10.2018. 

 

ШКОЛА ЗА 
ОСНОВНО 
МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 
ул. Главна бр. 
84. 
БАЧКА 
ТОПОЛА 
8.11.2018. 

ГИМНАЗИЈА 
И 
ЕКОНОМСКА 
ШКОЛА 
„ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ“ 
Трг др Зорана 
Ђинђића бр. 
12. 
БАЧКА 
ТОПОЛА 
22.11.2018. 

ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА ЗА 
ДЕЦУ«БАМБИ » 
Ул. Дунавска 
бр.8 
БАЧКА ТОПОЛА 
19.11.2018. 

ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА-
ДЕЧЈИ ВРТИЋ 
„NAPSUGAR“ 
ул. Танчић 
Михаља  бр. 2. 
СТАРА 
МОРАВИЦА 
6.12.2018. 

 

 

      
Период у коме 
су извршени 
редовни надзори 

 
01.10.2018 – 15.12. 2018. године 
01.10.2018 – 15.12. 2018. године 

Очекивани број 
ванредних 
надзора и 
период у коме 
ће се вршити 

Очекивани број 
надзора 

 
Период 

60 реализовано 
39 

 
01.09.2018 – 01.09.2019. године 

Облици надзора 
 Канцеларијски надзор 10% 

Теренски 90%   
Реализоване 
мере и 
активности 
превентивног 
деловања 

 
Састанци са директорима установа 
Размена информација са другим органима (МУП, санитарна, 
комунална и грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Реализоване 
мере и 
активности за 
спречавање 

 Размена информација са другим органима  о деловању 
нерегистрованих субјеката  
-Поступање по пријавама грађана мере и радње од значаја за 
инспекцијски надзор. 
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делатности 
нерегистрованих 
субјекта 
Која су била 
потребна 
средства за 
остваривање 
плана 

 

Лаптоп, штампач, скенер 

 
 
 
 
 
 
 

Годишњи план инспекцијског надзора  за школску   
2019/2020. годину и реализација: 

 
Град/Општина БАЧКА ТОПОЛА  
Име и презиме Елеонора Мартиновић 
Адреса Општинска управа Бачка Топола, Одељење за инспекцијске послове, 

самостални саветник - просветни инспектор ул. Маршала Тита 30, 24300 
Бачка Топола 

Број 
легитимације 

12-0119/12 

Број редовних 
надзора 

12 – реализовано је 11 у календарској 2019. години 

Преглед 
надзираних 
субјеката у 
којима ће се 
вршити редовни 
надзор 

ОСНОВНА 
ШКОЛА 
„ЧАКИ 
ЛАЈОШ“ 
ул. 
Светосавска 
бр. 9. 
БАЧКА 
ТОПОЛА 
 
12.12.2019. 
 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА“ 
ул. Фрушкогорска 
бр. 1. 
БАЧКА ТОПОЛА 
 
 

ОСНОВНА 
ШКОЛА „18. 
ОКТОБАР“ 
ул. Петефи 
Шандора бр. 9. 
НОВО ОРАХОВО 
 
5.12.2019. 

ОСНОВНА 
ШКОЛА 
„ВУК 
КАРАЏИЋ“ 
ул. М. Тита 
бр. 1. 
КРИВАЈА 
 
26.11.2019. 

ОСНОВНА 
ШКОЛА 
„ДОЖА 
ЂЕРЂ“ 
Ул. М. Тита 
бр. 29. 
ГУНАРОШ 
 
21.11.2019. 
 

ШКОЛА ЗА 
ОСНОВНО 
МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 
ул. Главна бр. 
84. 
БАЧКА 
ТОПОЛА 
 
19.11.2019. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАТСТВО - 
ЈЕДИНСТВО“ 
Закина бр. 5 
БАЈША 
 
3.12.2019. 
 

ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА ЗА 
ДЕЦУ«БАМБИ » 
Ул. Дунавска 
бр.8 
БАЧКА ТОПОЛА 
 
27.11.2019. 
 

ОСНОВНА 
ШКОЛА 
„МОША 
ПИЈАДЕ“ 
Ул. 
Школска 
број 1 
ПАЧИР 
 
11.12.2019. 

 

ГИМНАЗИЈА 
И 
ЕКОНОМСКА 
ШКОЛА 
„Доситеј 
Обрадовић“ 
Трг др Зорана 
Ђинђића бр. 

ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА 
Суботички пут 167 
БАЧКА ТОПОЛА 
 
7.11.2019. 

СРЕДЊА 
ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА 
„Шинковић 
Јожеф“ 
Трг др Зорана 
Ђинђића број 10. 
БАЧКА 
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12. 
БАЧКА 
ТОПОЛА 
 
12.11.2019. 
 

ТОПОЛА 
 
14.11.2019. 

Период у коме 
ће се вршити 
редовни надзор 

01.10.2019 – 1.4.2020. године 

Очекивани број 
ванредних 
надзора и 
период у коме 
ће се вршити 

Очекивани број 
надзора 

Период 

60 
Реализовано је: 
34 

01.09.2019. – 01.09.2020. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
Број надзора за календарску годину 2019. 
 
Установа Укупан 

број 
надзора 

Редован 
надзор 

Ванредни 
надзор 

Контролни 
надзор 

Допунски 
надзор 

Службено 
саветодавна 
посета 

ОШ „Чаки 
Лајош“ 

8 1 4 1 - 2 
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ОШ „Никола 
Тесла“ 

25 1 11 11 1 1 

OШ „Моша 
Пијаде“ 

14 1 12 - - 1 

ОШ „18. 
октобар“ 

1 1 - - - - 

ОШ „Братство – 
јединство“ 

1 1 - - - - 

ОШ „Стари 
Ковач Ђула“ 

7 1 2 2 1 1 

ОШ „Вук 
Караџић“ 

1 1 - - - - 

ОШ „Дожа 
Ђерђ“ 

1 1 - - - - 

Школа за 
основно 
музичко 
образовање 

1 1 - - - - 

ПУ за децу 
„Бамби“ 

3 1 1 - - 1 

ПУ дечји вртић 
„Napsugár” 

1 - - 1 - - 

Здружена школа - - - - - - 

Средња 
техничка школа 
„Шинковић 
Јожеф“ 

6 1 2 - - 3 

Гимназија и 
економска 
школа „Долситеј 
Обрадовић“ 

2 1 1 - - - 

Пољопривредна 
школа 

3 1 1 - - 1 

Укупно 74 13 34 15 2 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализација Годишњег плана инспекцијског надзора везано за план  
за школску  2018/2019. годину  

 
Град/Општина МАЛИ ИЂОШ  
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 
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Топола 
Број 
легитимације 

12-0119/12 

Број редовних 
надзора 

3 -2 у 2019. календарској години 

 

ПУ  
„Петар Пан“ 
Ловћенац  
19.12.2018. 

ОШ   
„Вук 
Караџић“ 
Ловћенац 
5.2.2019.  

Огледна 
ОШ  
„Ади 
Ендре“ 
Мали Иђош 
29.1.2019. 

  

Период у коме ће 
се вршити 
редовни надзор 

16.12.2018 – 15.02. 2019. године 

Очекивани број 
ванредних 
надзора и период 
у коме ће се 
вршити 

Очекивани број 
надзора 

Период 

10 реализовано 
12 

01.09.2018 – 01.09.2019. године 

Облици надзора 
Канцеларијски надзор 10% 
Теренски 90%   

Реализоване мере 
и активности 
превентивног 
деловања 

Састанци са директорима установа 
Размена информација са другим органима (МУП, санитарна, комунална и 
грађевинска  инспекција, Школска управа ) 

Реализоване мере 
и активности за 
спречавање 
делатности 
нерегистрованих 
субјекта 

Размена информација са другим органима  о деловању нерегистрованих 
субјеката  
-Поступање по пријавама грађана мере и радње од значаја за 
инспекцијски надзор. 

Која су била 
потребна 
средства за 
остваривање 
плана 

Лаптоп, штампач, скенер 

 
 
 
 
 
 
 

Годишњи план  инспекцијског надзора за школску 2019/2020. годину и реализација 
 
Град/Општина МАЛИ ИЂОШ  
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 
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Број редовних 
надзора 

4 – реализовано je 1 до краја 2019. године 

 

ПУ  
„Петар Пан“ 
13. Јула 8 
Ловћенац 
 

ОШ   
„Вук 
Караџић“ 
Ул. Ђуре 
Стругара 
број 30 
Ловћенац 
 

Огледна 
ОШ  
„Ади 
Ендре“ 
Главна 
број 27 
Мали 
Иђош 
 
29.1.2019. 
 

ОШ  
„Никола  
Ђурковић“ 
Улица 
Братства 
бб 
Фекетић 
 
16.12.2019. 
 

 

Период у коме ће 
се вршити 
редовни надзор 

16.12.2019 – 15.2.2020. године 

Очекивани број 
ванредних 
надзора и период 
у коме ће се 
вршити 

Очекивани број 
надзора 

Период 

10 – реализовано 
4 

01.09.2019 – 01.09.2020. 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. 

 
 
 
 
Број надзора за календарску годину 2019. 
 
Установа Укупан Редован Ванредни Контролни Допунски Стручна 
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број 
надзора 

надзор надзор надзор надзор саветодавна 
посета 

ПУ „Петар 
Пан“ 

- - - - - - 

ОШ „Вук 
Караџић“ 

3 1 1 1 - - 

ОШ „Никола 
Ђурковић“ 

3 1 2 - - - 

ООШ „Ади 
Ендре“ 

2 1 1 - - - 

Укупно 8 3 4 1 - - 
 
 
Број надзора за календарску годину 2019. 

 
УКУПАН БРОЈ 
НАДЗОРА ЗА   
2019. ГОДИНУ 
  

ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 

РЕДОВАН НАДЗОР 16 16 

ВАНРЕДНИ НАДЗОР 70 38 

КОНТРОЛНИ НАДЗОРИ 
у зависности од налога 
мера 

16 

ДОПУНСКИ НАДЗОР по потреби 2 

САВЕТОДАВНА ПОСЕТА по потреби 10 

ПОДНЕТЕ  ПРИЈАВЕ 
ДРУГОМ НАДЛЕЖНОМ 
ОРГАНУ ЗА УЧИЊЕНО 
КРИВИЧНО ДЕЛО ИЛИ 
ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП 

- - 

ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ 
ПРЕКРШАЈНОГ 
ПОСТУПКА 

- - 

УКУПНО - 82 

 
Редовни надзори у школској 2018/2019 години су извршени по контролним листама које је 

сачинило Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. То су:  
 

1. Обављање делатности установе  - КЛ-001-01/00 
2. Општа акта установе - КЛ-002-01/00 
3. Органи установе- КЛ-003-01/00 
4. Извештај о раду установе- КЛ-004-01/00 
5. Планирање и програмирање рада установе- КЛ-005-01/00 
6. Упис деце/ученика, формирање одељења/група- КЛ-006-01/00 
7. Права детета/ученика, оцењивање ученика - КЛ-007-01/00 
8. Евиденција и јавне исправе- КЛ-008-01/00 
9. Избор уџбеника- КЛ-009-01/00 
10. Радни односи и радноправни статус запослених- КЛ-010-01/00 
11. Примена Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму - КЛ-011-01/00 
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12. Јавно признати организатори активности образовања одраслих (ЈПОА ОО) - КЛ-012-01/00 
13. Настава у иностранству- КЛ-013-01/00 

 
 

Редовни надзори у школској 2019/2020 години су извршени по контролним листама које је 
сачинило Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. То су:  

 
1. Предшколске установе  - КЛ-001-01/01 
2. Основне школе - КЛ-002-01/01 
3. Средње школе - КЛ-003-01/01 

 
 

Поред редовних надзора извршени су и ванредни надзори по захтевима странака, захтевима 
другостепеног органа као и контролних надзора и саветодавне посете. Остали предмети се односиле 
на извештаје, дописе и др. 
  

Превентивним радом и свакодневним контактима са странкама – дирекотрима установа, 
запосленима, родитељима, децом, решен је велики број потенцијалних проблема, питања и др. 
 
 Показатељи делотворног инспекцијског надзора у 2019. години видљиви су и из података: 
број спречених или битно умањених вероватних настанка штетних последица по закином заштићена 
добра права и интересе исказује се кроз наложених мера у записницима о инспекцијском надзору 
сачињених у редовном и ванредном надзору, који су достављени надзираним субјектима. 
 
 Приоритетни задатак просветног инспектора је био и превентивно деловање инспектора, које 
се огледају кроз свакодневно пружање стручне и саветодавне подршке субјектима надзора, односно 
у установама образовања и васпитања на територији Општине Бачка Топола и Мали Иђош, као и 
запосленима у тим установама, ученицима, родитељима и другим заинтересованим лицима. 
Просветни инспектор је у свом раду превентивно деловање је вршио и сталним информисањем 
установа и странака службеним саветодавним посетама, праћењем и анализом стања у области 
инспекцијског надзора над радом установа и проценом ризика, као и предузимањем инспекцијског 
надзора којим се спречава настајање могућих штетних последица у раду надзираних субјеката 
укључујући и указивање и давањем препорука и записницима о инспекцијском надзору и др. 
 
 Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим 
прописима процењује се контролним листама. Процењени степен ризика у редовном инспекцијском 
надзору је био незнатан за све контролисане установе на територији Општине Бачка Топола и 
Општине Мали Иђош. 
 
 Број откривених и отклоњних или битно умањених насталих штетних последица по законом 
заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције) исказано је кроз контролу 
отклањања утврђених неправилности у редовном и ванредном инспекцијском надзору. 
 
 У 2019. години на територији Општине Бачка Топола и Општине Мали Иђош, није било 
поступања у погледу контролне нерегистрованих субјеката, нити је било представки које би се 
евентуално односило на рад таквих субјеката. 
 
 Просветни инспектор је у вршењу инспекцијског надзора предузимали уједначен начин рада 
над надзираним субјектима, заснован на законским прописима. Ради уједначавања рада просветни 
инспектор би био у обавези да присуствује обукама и стручним усавршавања које су организовали 
надлежно Министарство и Покрајински секретаријат за образовање, уз континуирану сарадњу са 
другостепеним органом. 
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 Координација рада са другим инспекцијама огледала се на овлашћењима просветног 
инспектора да обавести други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган 
надлежан. Остварена је успешна сарадња са Школском управом Сомбор, МУП Бачка Топола, 
Центром за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош, Заштитником грађана Општине 
Бачка Топола, здравственим установама и др. актерима у сфери консултација иразмене информација. 
 
 Материјални и технички ресурси за рад инспектора су били добри. Инспектор је имао 
обазбеђено службено возило за теренски рад, фиксни и службене мобилне телефоне, копјутерску и 
другу технику, несметан приступ интернету и бази законских прописа и др. 
 
 Радна околина/услови рада инпектора су погоршана, инспектор је измештен из канцеларије. 
Канцеларија, у којој инспектор тренутно ради, чије су странке деца, родитељи, директори Школа и 
запослени у школама, не пружа услове за несметане разговоре, мирно окружење, нарочито за децу, 
којој је потребно да се осећају сигурно и безбедно да би изложили своје проблеме.  
 
 Просветни инспектор се придржава законом прописаних рокова у вршењи инспекцијског 
надзора. 
 
 Порсветни инспектор је у вршењу инспекцијских надзора утврђено чињенично стање са 
налогом мера констатовао у записницима о инспекцијском надзору, донето је само једно решење и 
два пута достављено Министру просвете Обавештење о стицању услова за примену члана 128. 
Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 88/2017. и 27/2018  
- др. закони и 10/2019). Била је једна  жалба везано за рад просветног инспектора другостепеном 
органу, али другостепени орган је потврдио законитост рада инспектора. 

Инспектор је у обавези да води и водио је евиденцију о извршеним инспекцијским надзорима 
у електронској и писаној форми, до преласка на јединствени информационаи систем, а у складу са 
Уредбом о изгледу обрасца начину и вођењу евиденције о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“, 
број 81/2015). 

 
Инспектор је у периоду од 21 до 23. августа учествовао на стручној усавршавању, које је било 

организовану у Београду, Национална академија за јавну управу под насловом: Ка ефикаснијим 
инспекцијама. 

 
 Сарадња са другостепаним органом Покрајинским секретаријатом за образовање, управу, 
прописе и националне мањине – националне заједнице, као и са Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја је била континуирана и успешна. Остварен је један ванредан заједнички 
инспекцијски надзор са просветним инспекторима Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. 
  
 Просветни инспектор није подносила прекршајне пријаве у току 2019. године. 

 
На основу Решења Начленика оппштинске управе Бачка Топола бр. 112-76/2019 од 

31.12.2019. године, које је достављено инспектору дана 31.12.2019. године у 11,40 часова просветни 
инспектор је са радног места Просветни инспектор у Одељењу за инспекцијске послове, привремено 
премештена на радно место: Послови утврђивања на борачко-инвалидску заштиту у Одељењу за 
општу управу и друштвене делатности које је одређено у члану 25. тачка 6.1.2.3. подтачка 32. 
Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Служби буџетске 
инспекције и Служби локалног омбудсмана општине Бачка Топола („Службени лист општине Бачка 
Топола“, број: 17/2019), у периоду од 3.1.2020. године до 15.1.2020. године. 
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Дана 31.12.2019. године Начелник општинске управе Бачка Топола, је на основу члана 4. 
става 7. и члана 197. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/2016 и 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), члана 
32. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Служби 
буџетске инспекције и Служби локалног омбудсмана општине Бачка Топола („Службени лист 
општине Бачка Топола“, број: 17/2019) и члана 26. Одлуке о Општинској управи Бачка Топола 
(„Службени лист Општине Бачка Топола“, број: 19/2016), донео је Решење о распоређивању, сходно 
којем Елеонора Мартиновић, запослена на неодређено време у Општинској управи Бачка Топола, 
трајно се распоређује на радно место Просветни инспектор у Одељењу за инспекцијске послове, у 
звању Саветник које је утврђено Правилником о организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи, Служби буџетске инспекције и Служби локалног омбудсмана општине Бачка 
Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број: 17/2019); Распоређивање се врши на 
неодређено време почев од 24.12.2019. године. 
 
У образложењу оспореног Решења је наведено: 
  Општинско веће општине Бачка Топола је дана 16.12.2019. године под бројем 110-17/2019-V 
донело Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Служби 
буџетске инспекције и Служби локалног омбудсмана општине Бачка Топола, који је ступио на снагу 
24.12.2019. године. 

Запослена се распоређује на горе наведено радно место које одговара њеној стручној спреми и 
радним способностима, те је решено као у диспозитиву. 
 
 У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Служби 
буџетске инспекције и Служби локалног омбудсмана општине Бачка Топола („Службени лист 
општине Бачка Топола“, број: 17/2019): 
- Опис послова инспектора је противречан предвиђа умерено висок ниво учесталости пословне 

комуникације што се огледа у контактима унутар и изван одељења, чија је сврха пружање савета 
и прикупљање или размена битних информација. 

- Према опису послова инспектор припрема решења и налаже мере и стара се за њихово 
спровођење. Што је у супротности са законским одредбама по којима инспектор доноси решења. 

- Правилник о организацији и систематизацији радних места у опису послова струковних 
инспектора прописује умерено висок ниво обављање послова инспекцијске контроле без 
доношења решења уз помоћ начелника одељења.  
 

Из овог извештаја се јасно види да инапектор у свом раду: 
- Доноси стратегију, годишњи план, предлозима учествује у сачињавању контролних листа, 
- Доноси управне акте, решења просветног инспектора потписује само просветни инспектор, 
- Доноси извештаје, даје информације, припрема анализе и планове инспекцијског надзора, 

стратешки план, 
- Води управне поступке, одржава усмене расправе 
- Предлаже мере за ефикаснији рад и боље спровођење закона, 
- Даје мишљења, остварује сарадњу са министарством, покрајинским и другим државним 

органима, 
- Обавља послове високог нивоа сложености, уз примену савремених метода знања и искуства и 

самостално ради поверени посао, 
- Стручно се усавршава самостално и на семинарима усваја нове методе у обављању посла, 
- Просветни инспектор у Општини Бачка Топола је самосталан у раду  као једини извршилац не 

добија помоћ у Општинској управи Бачка Топола ни у Општинској управи Мали Иђош, 
- Просветни инспектор има највиши ниво одговорности за посао који обавља у Општинској управи 

Бачка Топола и Општинској управи Мали Иђош. Највиши ниво одговорности (кривична 
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материјална и свака друга) је у томе да је до сада инспектор пред судом и другим државним 
органима сам одговарао без учешћа других запослених у Општинској управи Бачка Топола и 
Општинској управи Мали Иђош. 

- Обавља самосталне послове комуникације, као законска обавеза размене информација, тражења и 
достављања документације, покретања поступака код других. Пословна комуникација се 
остварује са министарством, правосудним органима, републичким геодетским заводом, 
тужилаштвом итд.  

- Просветни инспектор усклађује свој рад са другим државним органима. 

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Служби 
буџетске инспекције и Служби локалног омбудсмана општине Бачка Топола („Службени лист 
општине Бачка Топола“, број: 17/2019) по којем је издато предметно решење је контрадикторан у 
целини. Опис послова просветног инспектора из Правилника одговара категорији самосталног 
саветника. Ти послови су категорисани као послови умерено високог нивоа сложености, 
самосталности, комуникације 
- Контрадикторно је то да су наведени послови високог нивоа. Поверени послови од Републике 

Србије су високо захтевни послови које просветни инспектор обавља као једини извршилац. 
- Опис послова је контрадикторан у деловима тако што предвиђа умерено висок ниво учесталости 

пословне комуникације што се огледа у контактима унутар и изван одељења, чија је сврха 
пружање савета и прикупљање или размена битних информација. 

 
У оквиру општинске управе Бачка Топола, Одељењу за инспекцијске послове, настао је велики 
дисбаланс у међуљудским односима, који временом само расте и континуирано је присутан мобинг 
од стране надређених у директној или индиректној форми.  

 

Решењем Начленика општинске управе Бачка Топола број: 112-76/2019 од 31.12.2019. године, 
које је дана 31.12.2019. године достављено инспектору, просветни инспектор је за период од 
3.1.2020. године до 15.1.2020. године премештен на радно место Послови утврђивања на борачко-
инвалидску заштиту у Одељењу за општу управу и друштвене делатности које је одређено у члану 
25. тачка 6.1.2.3. подтачка 32. Правилника о организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи, Служби буџетске инспекције и Служби локалног омбудсмана општине Бачка 
Топола („Службени лист општине Бачка Топола“, број: 17/2019). 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Број и врсте обука и других облика 
стручног усавршавања које су инспектори 
похађали током месеца 
 

1 – Ка ефикаснијим инспекцијама (Национална 
академија за јавну управу)- Београд  
Период реализације: 21-23 августа 2019. године 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 
 
 Просветни инспектор је у току 2019. године законито, одговорно и благовремено спроводила 
прописе из области образовања и васпитања. Инспектор је континуирано подносио извештаје о свом 
раду Министарству просвете, науке и технолошког развоја као и Покрајинском секретаријату за 
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образовање, управу, прописе и националне мањине – националне заједнице (на месечном нивоу и 
ванредно, ако је ванредни инспекцијски надзор покренут на основу захтева другостепеног органа).  
 
 У 2020. години, просветни иснпектор планира, да спроводи инспекцијске надзоре у складу са 
Годишњим планом рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја и у складу са 
законским прописима. 
 
 Извештај о раду просветног инспектора сачињен је сходно члану 44. Закона о инспекцјском 
надзору  ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018) и биће објављен на званичној 
интернет страници Општине Бачка Топола. 
 
 
 
 
 
 
 

Елеонора Мартиновић 
 

___________________________________ 
Број службене легитимације: 12-0119/12 

 


