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Правни основ: 

  

1.Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 

број 88/2017), 

2.Закон о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 

18/10), 

3.Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 

55/13), 

4.Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 

55/13), 

5.Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС, број 55/13), 

6.Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 68/15), 

7.Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени 

гласник РС“, број 30/10), 

8.Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15). 

 

Општина                             Житиште 

Име и презиме                    Јелена Будимир 

Адреса                                 Цара Душана 15 

Број легитимације             12-0125/12 Министарство просвете и науке 

Број редовних надзора      4 

Преглед надзираних субјеката у којима ће се вршити редован надзор: 

1.ОШ“Свети Сава“ у Житишту( издвојена одељења у Равном Тополовцу, Торку и 

Бан. Двору), 

2.ОШ“Милош Црњански“ у Српском Итебеју( издвојена одељења у Међи и 

Хетину), 

3.ОШ“Никола Тесла“ у Бан.Карађорђеву( издвојена одељења у Честерегу и Торди), 



4.Предшколска установа „Десанка Максимовић“ у Житишту( издвојена одељења у 

Равном Тополовцу, Торку, Бан.Двору, Честерегу, Торди, Бан.Карађорђеву, 

Српском Итебеју, Новом Итебеју, Међи и Хетину). 

Период у коме ће се вршити редовни надзор: од 1.9.2017. до 1.9.2018.године 

Очекивани број ванредних надзора: 10 

Период у коме ће се вршити ванредни надзор:од 1.9.2017.-1.9.2018.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 

-Службене саветодавне посете у установама 

-Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом установа, 

као и процена ризика 

-Предузимање превентивних инспекцијских надзора, тј. инспекцијских надзора 

усресређених на спречавање настанка вероватних штетних последица. 

Планиране мере и активности за спречавање делатности нерегистрованих 

субјеката: 

-Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, професионалан и 

етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора би у садејству са вршењем 

корективних овлаћења 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. 

 

 


