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Предлог годишњег плана инспекцијског надзора  за 2019/2020. годину 

 

 

Град/Општина БЕЧЕЈ 

Име и презиме МР СПОМЕНКА СУДЧЕВИЋ 

Адреса Општинска управа БЕЧЕЈ, Трг ослобођења 2 ,21220 Бечеј 

Број легитимације 12-0121/12 

Број редовних 
надзора 

12 

Преглед 
надзираних 
субјеката у којима 
ће се вршити 
редовни надзор 

Предшколска 
установа 
„Лабуд 

Пејовић“Бечеј 

Основна школа 
„Север 

Ђуркић“Бечеј 

Основна школа 
„Здравко 

Гложански“Бечеј 

Основна 
школа 
„Шаму 

Михаљ“Бечеј 

Основна 
школа  
„Шаму 

Михаљ“Бачко 
Петрово Село 

Основна 
школа 

„Петефи 
Шандор“Бечеј 

Оснона школа 
„Светозар 

Марковић“Бачко 
Градиште 

Школа за 
основно и 

средње 
образовање 

„Братство“Бечеј 

Школа за 
основно 
музичко  

образовање 
„Петар 

Коњовић“ 
Бечеј 

Гимназија 
Бечеј  

Техничка 
школа Бечеј 

Економско-
трговинска 

школа Бечеј 
   

     

     

Период у коме ће 
се вршити 
редовни надзор 

01.10.2019. – 15.04. 2020. године 

Очекивани број 
ванредних 
надзора и период 
у коме ће се 
вршити 

Очекивани број 
надзора 

Период 

             10 
01.09.2019. – 31.08.2020. 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. 
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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. 

 

 

 

 


