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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ГРАД УЖИЦЕ 

Градска управа за инспекцијске послове 

и комуналну милицију 

Одељење за инспекцијске послове 

Просветна инспекција 

VII Број: 614-79/22-01 

14.12.2022. године 

Ужице, Вуколе Дабића бр.1-3 

 

Годишњи план инспекцијског надзора просветне инспекције  за период 01.09.2022. - 

31.08.2023. године. 

Град/Општина УЖИЦЕ 

Име и презиме Миленија Марковић 

Адреса Димитрија Туцовића 52 

Број легитимације 12-185/12 

Број редовних надзора 8 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 

ЈПОА 

Ремонтни 

центар Ужице 

д.о.о. Ужице 

ОШ``Алекса 

Дејовић`` 

Севојно 

ОШ``Душан 

Јерковић`` 

Ужице 

ОШ``Богосав 

Јанковић`` 

Кремна 

Предшколска 

установа 

``Ужице`` 

Ужице 

Техничка 

школа Ужице 

Уметничка 

школа Ужице 

ЈПОА 

Адрастеиа 

д.о.о. Ужице 

Период у коме ће се вршити 

редовни надзор 
1.09. 2022. до 31.08. 2023. 

Очекивани број ванредних 

надзора и период у коме ће 

се вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

20 1.09.2022. до 31.08.2023. 

Облици надзора Теренски и канцеларијски 

Планиране мере и 

активности превентивног 

деловања 

15 -Службене саветодавне посете у установама, пружање стручне 

и саветодавне подршке директорима школа, запосленим у 

установи, родитељима и ученицима,  

Планиране мере и 

активности за спречавање 

делатности 

нерегистрованих субјекта 

Неопходна је претходна едукација инспектора за ову активност  

Потребна средства за 

остваривање плана 

Едукација за примену сета закона и похађање курсева из 

информатике и страних језика, руског и енглеског  
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НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 

Зоран Милитаров 
 

80954100202212281038 

Град/Општина УЖИЦЕ 

Име и презиме Иван Марић 

Адреса Димитрија Туцовића 52 

Број легитимације  

Број редовних надзора  8 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 

ЈПОА 

Мокрогорска 

школа 

менаџмента 

д.о.о.Ужице, 

Мокра Гора 

 Музичка 

школа 

„Војислав 

Лале 

Стефановић“ 

Ужице 

ОШ „Ђура 

Јакшић“ Равни 

ОШ“Миодраг 

Миловановић 

Луне“ Каран 

Предшколска 

установа 

„Школица 

коцкиц“ 

Ужице 

Техничка 

школа „Радоје 

Љубичић“ 

Ужице 

ОШ 

„Слободан 

Секулић“Ужиц

е 

ОШ“ Стари 

град „ Ужице 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор 
1.09. 2022. до 31.08. 2023. 

Очекивани број 

ванредних надзора и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани број 

надзора 
Период 

20 1.09.2022. до 31.08.2023. 

Облици надзора Теренски и канцеларијски 

Планиране мере и 

активности 

превентивног деловања 

15 -Службене саветодавне посете у установама, пружање стручне 

и саветодавне подршке директорима школа, запосленим у 

установи, родитељима и ученицима,  

Планиране мере и 

активности за 

спречавање делатности 

нерегистрованих 

субјекта 

Неопходна је претходна едукација инспектора за ову активност  

Потребна средства за 

остваривање плана 

Едукација за примену сета закона и похађање курсева из 

информатике и страних језика, руског и енглеског  

* Напомена: На основу препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

годишњи планови се доносе за школску 2022./2023. годину. 

Просветни инспектори 

Др Миленија Марковић 

Иван Марић 

 

 


