
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

Одељење за иснпекцијске послове 

Просветна иснпекција 

ИНЂИЈА 

 

З А Х Т Е В 

за вршење надзора просветне инспекције/излазак на терен 

 

 

Молим надлежну инспекцију Општинске управе општине Инђија да изађе на лице 

места у 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.... 

(навести место, улицу и број, као и друге, евентуалнo, познате податке) 

Ради: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...... 

(описати повод, ситуацију, појаву, проблем, однсоно прекршај  због кога се захтева 

надзор инспекције) 

Уз захтев прилажем, следећу документацију:  

___________________________________________________________________________ 

Доказ о уплати администратативних такси  

 

У Инђији, __________________                                    Подносилац захтева, 

 

 

 

 

 

 



Назив услуге: Захтев за вршење надзора просветне иснпекције 

Орган задужен за спровођење: 

Општинска упраа општине Инђија, Одељење за инспекцијске послове, Просветна 

иснпекција 

Опис: 

Захтев подносе лица који, ради заштите својих права/правног интереса пријављују 

проблем.  

Где и како: Захтев се подноси се надлежном органу Управе: 

 Лично од пријавиоца или пуномоћника, односно лица које има правни интерес, у 

просторијама Општинске управе, општине Инђија, шалтер сала, шалтер бр. 7 

 Образац захтева можете и само одштампати, попунити и послати поштом на 

адресу: Општинска управа општине Инђија, Одељење за инспекцијске послове, 

Инђија, ул. Цара Душана бр.1  

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 022/561322 

Правни основ: 

Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр.36/2015); Законска и подзаконска 

акта која утврђују надлежност инспектора Општинске управе општине Инђија Закон о 

дуалном образовању („Службени гласник РС“ број  101/17),Закон о просветној 

инспекцији („Службени гласник РС“ број 27/18),Закон о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“ број  88/17 и 27/18),Закон о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС“ број  55/13.......... 27/18), Закон о ратификацији 

Конвенције Уједињених нација о правима детета („Службени лист СФРЈ“ – додатак: 

Међународни уговори, број 15/90 и „Службени лист СРЈ“ - додатак: Међународни 

уговори, број 4/96 и 2/97), Закон о уџбеницима („Службени  гласник  РС“, бр. 27/18), 

Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/13, 101/17 и 

27/18) и друга подзаконска акта којима се утврђује надлежност просветног инспектора, 

 

Корисни линкови: www.indjija.net 

 


