ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИНСПЕКТОРА: Mehdija Bibić
Организациона јединица, место: Sjenica
Извештавање за период од 01.01.2017. –31.12.2017. године
редован надзор,
број мера
редни
број:

врсте података

Broj

1.

укупан број надзора:

22

2.

укупан број РЕДОВНИХ надзора:

11

контролни,
ванредни, допунски
надзор, број мера

информација/напомена /исход

45
незнатан:9

редован надзор (подаци о ризику):

низак: 2
средњи:
висок:

3.

критичан:
4.
5.
6.

контролни надзор:
ванредни надзор:
допунски надзор

7.

надзор који се односио на примену
закона којим су уређене основе система
образовања и васпитања и др. прописа
у установама предшколскг васпитања и
образовања

3

8.

надзор који се односио на примену
закона којим су уређене основе система
образовања и васпитања и др. прописа
у установама основног образовања и
васпитања

16

10.

надзор који се односио на примену
закона којим су уређене основе система
образовања и васпитања и др. прописа
у установама средњег образовања и
васпитања
надзор који се односио на примену
закона којим је уређено образовање
одраслих и јавнопризнатих
организатора активности и др. општих
аката

11.

број надзора који се односио на
примену закона којим је уређено
високо образовање и др. општих акта

9.

4

3

/

/

1.
2.

број надзора који се односио на
примену закона којим је уређен
ученички и студентски стандард и др.
општих акта
надзор који се односио на примену
закона који уређује заштиту
становништва од изложености
дуванском диму и др. општих акта
нерегистровани субјекти, број и врста
мера спроведених према истим
предмет надзора и укупан број
предложених и наложених
превентивних мера и мера за
откљањање
незаконитости/неправилности
нпр. у колони у редовном надзору
2 (2), (4)
То Значи: два редовна надзора у
предмету надзора нпр. пријем у радни
однос, две превентивне мере и
четири мере за отклањање
незаконитости/неправилности
Радно-правног статуса запослених
обављања делатности

3.

законитости рада и аката установе и
директора

4.

поступања по представкама
заинтересованих лица

12.

13.
14.

5.
6.

пријема у радни однос
испуњености услова за рад и обављање
делатности - профили

7.

контроле уписа деце/ученика/стутената

8.

проглашавања технолошког вишка

9.

законитости организације и спровођења
поправног испита

10.
11.
12.
13.

провере веродостојности јавне исправе
оцењивања - приговор на оцену
оцењивања - жалба на закључну оцену
оцењивања - жалба на испит

14.

заштите права деце/ученика/студената дискриминација

15.
16.

заштите права деце/ученика/студената насиље, злостављање и занемаривање
заштите других права
деце/ученика/студената

/

11
/

Укупно:

Укупно:

17.

редовности похађања наставе

18.

контроле поступања установе по
препорукама Заштитника грађана

19.

основног образовања одраслих

20.

избора у звање наставника

21.

преиспитивања поступка избора
ученика/спортисте генерације

22.

избора уџбеника у складу са чл. 33. и 34.
важећег Закона о уџбеницима

23.

24.

заштита наставника, запослених од
насиља и малолетничке делинквенције
акредитације високошколске
установе/студијског програма/јединице
ван седишта установе и (или) издавање
(допуна) решења о дозволи за рад

27.

Други предмети надзора и изречене
мере:
певентивноделовање, стручна и
саветодавна подршка надзираним
субјектима
решења у првом степену и предмет
надзора (број решења и кратко
описати предмет надзора)

27. А.

решења у првом степену- укупан број
наложених мера

28.

жалбе на решења/решења у другом
степену

29.

управни спорови

25.

26.

30.
31.
32.

33.
34.
34.А
34.Б
34.В

притужбе на рад инспекције, исходи,
области рада на које су се односиле
захтеви за покретање прекршајног
поступка
захтеви за покретање судског поступка
координација инспекцијског надзора са
инспекцијским надзором кога врше
друге инспекције
Прослеђени предмети, број:
Надзор над радом инспектора – број
инструкција
Надзор над радом инспектора – број
мера
Извештаји, обавештења о повереним
пословима, број:

34.Г

34.Д

Сарадња са Заштитником грађана,
Повереником, број:
Сарадња са другим министарствима,
другим државним органима и
организационим јединицама
Министарства, број:

Напомена:
Молимо за ваше предлоге/сугестије/мишљења у циљу поједностављења овог извештавања;
Везано за недоумице у вези попуњавања Табеле контактирати:
-

Мирјану Симић (064 813 4603)
Јелену Цојић
(064 813 4662)

С поштовањем,

Руководилац групе
Гордана Радовановић

В.д. помоћника министра
Јасмина Јовановић

