
                     ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2017. ГОДИНУ 

Надлежност просветног инспектора 

 Инспекцијски надзор над радом установа, општинска просветна инспекција обавља као поверени 
посао од стране Министарства просвете,науке и технолошког развоја,што неминовно подразумева 
различито поступање и одговорност. Инспекцијским надзором испитује се спровођење Закона о 
основама система образовања и васпитања, Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС“бр.18/10 и 101/17),Закона основном образовању и васпитању („Службени 
гласник РС “,бр.55/13 и 101/17 ) и Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник 
РС“,бр.55/13 и 101/17). Такође,се поред наведених закона,приликом надзора,контролише 
спровођење подзаконских, аката који су неопходни за реализацију основних закона . 

Извршиоци и организација 

 Инспекцијски надзор врши  један извршилац. Инспекцијским надзором обухваћене су: три 
основние школе, једна установа средњег образовања и васпитања и једна установа предшколског 
васпитања и образовања.  

Показатељи делотворности  

1. Превентивно деловање и обавештавање јавности 

 Обзиром на карактер надзираних субјеката,а поготово на специфичност и осетљивост учесника 
који могу бити посредно обухваћени надзором,неминовно се намеће потреба за превентивно,а 
поготово на обазриво поступање приликом вршења контроле. Како једно од средстава остварења 
циља инспекцијског надзора представља и превентивно деловање,иста се огледала у пружању 
стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима.  На одржаним састанцима у директним 
контактима,решавани су евентуални проблеми и заузимали заједнички ставови о истом поступању 
у истим ситуацијама све у циљу да се испоштују законске одредбе.  

2. Усклађеност пословања и поступања са законом и прописима које се мерe контролним 
листама  

Преузете мере које су наведене у претходној тачки,заједно са контролним листама могу уз остале 
активности,ако се правилно спроведу довести до тога да се оствари главна интенција Закона о 
инспекцијском надзору – превентивно деловање. Благовремено достављање контролних листи,и 
честа међусобна комуникација, резултирала је тиме да је приликом редовног инспекцијског 
надзора одређен од стране Министарства просвете науке и технолошког надзора,а који је 
спроведен у периоду од 1.10. до 15.12.2017. године у свим  установа,утврђен  незнатан степен 
ризика. Поред наведених пет редовних, извршено је  и пет  ванредних  и два контролна 
инспекцијска надзора.  Извештај  са подаци о реализованим предметима,електронским путем 
прослеђен је Министарству просвете,науке и технолошког развоја. 

3. Нерегистровани субјекти и предузете мере 



 Нема сазнања да постоје нерегистровани субјекти.  

4. Координација инспекцијског надзора  

Један ванредни инспекцијски надзор у току 2017. године  је извршен  у сарадњи са републичким 
просветним инспектором и просветним саветницима Школске управе Пожаревац.  

5. Ресурси 

 У поступцима инспекцијског надзора инспектор није користио повећана материјална средства.  

6. Придржавање рокова за поступање  

У свим поступцима надзор је спроведен у законском року.. 

7. Обука запослених 

 Ступањем на нагу Закона о инспекцијском надзору,Министарство за просвету ,науку и технолошки 
развој организовао је један семинар,на тему примене Закон о инспекцијском надзору,и анализе 
садржаја самих контролних листи. Од ступања на снагу новог Закона о основама система 
образовања и васпитања (5.10.2017.године),Закона о изменама и допунама Закона о 
предшколском васпитању и образовању,Закона о изменама и допунама Закона о основном 
образовању и васпитању и Закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и 
васпитању (18.11.2017.године) није организовано стручно усавршавање. 

8 Прекршајни поступци  

У 2017.години просветни инспектор није подносио захтеве за покретање прекршајних поступака. 


