
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИНСПЕКТОРА: ЕНДРЕ РОЖА
Организациона јединица, место: Општинска управа општине Сента

 Извештавање за период од 01.01. 2017. – 31.12.2017. године

  
редован надзор, 
број мера

контролни, 
ванредни, допунски 
надзор, број мера

редни
број: врсте података број информација/напомена /исход 

1. укупан број надзора:  21  6 надзор, 31 мера  15 надзор, 7 мера

2. укупан број РЕДОВНИХ надзора:  6   

   6

незнатан: Осн.школа Стеван Сремац, 
Осн.музичка шк. Стеван Мокрањац, Дечји 
вртић Снежана, Сенћанска гимназија, 
Средња медицинска школа, Економско-
трговинска школа

3.

редован надзор (подаци о ризику):  низак:     -                                          

  средњи:  -                                                              
  висок:        -                                                     

  
                                                                                 
критичан: -

4. контролни  надзор:  8  - бр. мера 0 
5. ванредни надзор:  7  -  бр. мера 7
6. допунски надзор  0  - бр. мера 0 

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  2  1 надзор, 4 мера  1 надзор

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  9  2 надзор, 16 мера  7 надзор, 4 мера

9.

надзор који се односио на примену 
закона којим су уређене основе система
образовања и васпитања и др. прописа 
у установама средњег образовања и 
васпитања  9  3 надзор, 11 мера  6 надзор,  3 мера

10.

надзор који се односио на примену 
закона којим је уређено образовање 
одраслих и јавнопризнатих 
организатора активности и др. општих 
аката  1  -

признавање програма 
образовања одраслих – 
интегрална заштита 
биља



11.

број надзора који се односио на 
примену закона којим је уређено 
високо образовање и др. општих акта  0   

12.

број надзора који се односио на 
примену закона којим је уређен 
ученички и студентски стандард и др. 
општих акта  1  1  0

13.

надзор који се односио на примену 
закона који уређује заштиту 
становништва од изложености 
дуванском диму и др. општих акта  6  6  0

14.
нерегистровани субјекти, број и врста 
мера спроведених према истим  0   

15.
захтеви за покретање прекршајног 
поступка 45

5 родитеља за 
непохађање 
припрем.предш.пр

40 родитења за 
непохађ.осн.школе

16.

певентивно деловање, стручна и 
саветодавна подршка надзираним 
субјектима

 4 
предмет

Без формираног 
предмета редовно
се врши 
саветовање

17.
Број обавештења другим органима за 
предузимање мера 5 - -

18. Број активних предмета 9 6 редован надзор 3 ванредни надзор

                                                                                                             Просветни инспектор општине Сента
                                                                                                                                      Рожа Ендре


