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Програмска 

активност 
Инспекцијски надзор над применом прописа из области ученичког и 

студентског стандарда  
Назив Одсек за инспекцијске послове у установама високог образовања и 

ученичког и студентског стандарда 

Територијално 

подручје рада 
Република Србија, без АПВ (пренете надлежности) 

Радно место Инспектор 
Број 

извршилаца 
1 

Адреса Београд, Захумска 14 
Број редовних 

надзора 
6 установа  

Преглед 

надзираних 

субјеката у 

којима ће се 

вршити 

редовни надзор 

Студентски 

центар у 

Крагујевцу 

 

Дом ученика 

средњих 

школа у 

Крагујевцу 

 

Дом за децу и 

омладину 

„Петар 

Радовановић“ 

Ужице 

 

Факултет за 

специјалну 

едукацију и 

рехабилитацију 

у Београду 

 

 

Висока 

техничка 

школа 

струковних 

студија у 

Крагујевцу 

Православни 

богословски 

факултет 

Београд 

 

   

Период у коме 

ће се вршити 

редовни надзор 
01.11.2017 – 31.10. 2018. године 

Учесталост и 

обухват 

вршења 

инспекцијског 

надзора 

Планирано је вршење једног годишњег, редовног инспекцијског надзора над 

радом наведених установа, које ће се обавити у наведеном периоду на основу 

тачака предвиђених у Контролној листи 



Процењени 

ризик за 

надзиране 

субјекте 

За све наведене установе, редован инспекцијски надзор планиран је на 

основу расположивих информација и процењен је средњи степен ризика 

Очекивани број 

ванредних 

надзора и 

период у коме 

ће се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

8 01.01.2018 – 31.12.2018. 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. 
Праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора над радом 

установа, као и процена ризика. 

Планиране мере 

и активности за 

спречавање 

делатности 

нерегистровани

х субјекта 

Саветодавно и едукативно деловање према легалним субјектима, 

професионалан и етички приступ, као и понашање и опхођење инспектора 

које 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 издаци потребни за вршење послова инспекције. 
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