
 Извештај о раду просветне инспекције за 2016. годину 
 
 Законом о основама система образовања и васпитања (Службени 
гласник РС број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16), који уређује основе 
система предшколског, основног и средњег образовања и васпирања, 
дефинисано је да послове инспекцијског и стручно-педагошког надзора над 
радом установа образовања и васпитања врши Министарство, а да 
инспекцијски надзор, као поверен посао, обавља општинска-градска управа.  
 
 У току 2016. године у раду општинске просветне инспекције укупно је 
било 38 предмета, а основни податци о кретању предмета приказани су у 
следећој табели. 
 
табеларни преглед примљених, решених и пренетих предмета: 
 пренето 

из 2015. год 
примљено 
у 2016. год. 

решено пренето у 
2017. год. 

ПУ Ариље 1 3 3 1 

ОШ Стеван Чоловић, Ариље 1 10 7 4 

ОШ Јездимир Трипковић, Латвица 0 4 3 1 

ОШ Ратко Јовановић, Крушчица 0 3 2 1 

ОШ Бреково, Бреково 1 3 3 1 

СШ Свети Ахилије, Ариље 2 6 5 3 

извештаји, захтеви, обавештења... 0 4 4 0 

укупно 5 33 26 12 

 
 У складу са Законом о инспекцијском надзору (ступио на снагу 29.4.2016. 
године) на нивоу Сектора за инспекцијске послове Министартва су израђене 
контролне листе доступне на интернет адреси Министарства и план 
инспекцијског надзора за вршење редовних инспекцијских надзора. У складу са 
наведеним, а по налозима начелника републичке просветне инспекције, 
просветни инспектор је вршио редовни надзор установа на територији општине 
(предшколска установа, основне школе и средња школа) у складу са 
контролним листама по следећим тачкама надзора: верификација и 
регистрација установа, запослени у установама, стручно и нестручно 
заступљена настава, радни односи, вођење одговарајућих евиденција, 
годишњи извештаји о раду установа и органа установа за школску 2015/16 
годину, планирање и планирање рада установа за школску 2016/17 годину, упис 
деце и формирање група и оделења, припремљеност установа за примену 
Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму. Укупно по 
основу редовног надзора у раду је било 22 предмета. Сви планирани редовни 
инспекцијски надзори су извршени.  
 По захтеву за верификацију новог образовног профила, који је Средња 
школа поднела Министарству, просветни инспектор је утврђивао испуњеност 
услова установе, на основу чега је министар донео решење о верификацији 
образовног профила. 
 Ванредне инспекцијске надзоре је просветни инспектор вршио 
поступајући по представкама грађана упућених Министаству, а који су потом 
достављани у надлежност овом органу. Ванредни надзори су вршени по 
следећим тачкама надзора: поступање школе у одговору на насиље, избор 

 



директора, радни односи, вођење школске документације. По основу ванредних 
надзора поступано је у 10 предмета. 
 О извршеним инспекцијским прегледима сачињавани су записници који 
садрже налаз стања и налагање мера у случајевима када су утврђене 
неправилности или недостатци у раду установа. Укупно у току 2016. године је 
наложено 28 мера. У једном случају је просветни инспектор, због 
неизвршавања записником наложених мера, решењем наредио извршавање 
мера, а након тога су и те мере извршене. 
 Просветни инспектор није добио представке нити је имао сазнања о 
повредама забране дискриминације, насиља и злостављања и повреди 
забране страначког организовања и деловања у установама (чланови 44. до 
46. Закона о основама система образовања и васпитања).  
 Сви управни акти донети у инспекцијском надзору достављени су 
републичком просветном инспектору. Није било поништавања управних аката 
од стране другостепеног органа. Покренутих управних спорова није било. 
 Просветни инспектор у току 2016. године није покретао прекршајне 
поступке и није подносио пријаве надлежном органу за учињено кривично дело 
или привредни преступ. 
 Просветни инспектор је присуствовао свим  састанцима и скуповима 
организованим у циљу стручног усавршавања просветних инспектора и 
уједначавања праксе инспекцијског надзора и то: две конференције просветних 
инспектора у организацији Министарства, два стручна скупа просветних 
инспектора и просветних саветника у организацији Министарства и три 
састанка - саветовања просветних инспектора Златиборског округа у 
организацији републичког просветног инспектора.  
 Просветни инспектор је, учешћем у пројекту Изградња капацитета 
локалних инспекцијских служби који је спроведен у периоду 11.4.-3.6.2016. 
године у организацији СКГО и ОЕБС, прошао обуку за примену Закона о 
инспекцијском надзору и о томе је добио Сертификат.  
 Притужби на рад просветне инспекције није било. 
 
 
 
 
       просветни инспектор 
       Радован Јаковљевић 
       служб. лег. МПНТР бр. 12-095-12 
  


