
 
 

ПЛАН РАДА - ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
 
ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА 
 
  Инспекцијски надзор над радом установа,као поверени посао,обавља један просветни 
инспектор,чији су послови систематизовани у оквиру Одељења за инспекцијске 
послове. 
  
СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
       
  Инспекцијским надзором испитује се спровођење Закона о основама система 
образовања и васпитања и посебних закона и прописа донетих на основу њих. 
  Непосредним увидом у рад установе и зависно од резултата надзора, изричу мере и 
контролише њихово извршење. 
  У оквиру овлашћења утврђених Законом о просветној инспекцији,просветни 
инспектор врши контролу: 
      
     1) поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области 
образовања и васпитања и општих аката; 
      2) остваривање заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно 
старатеља и запослених; 
      3) остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно 
старатеља 
      4) обезбеђивање заштите детета и ученика  и запослених од дискриминације, 
насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;  
      5) поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно овом закону; 
     6) испуњености прописаних услова за спровођење испита; 
     7) вођења прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку 
поништавања јавних исправа које издаје установа 
  У поступку верификације по налогу Министарства, испитује испуњеност услова из 
члана 92.  и члана 98. Закона о основама система образовања и васпитања и поступа у 
оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи 
организованог супротно закону.  
  
 Просветни инспектор овлашћен је да: 
 

1) налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року; 
2) наређује решењем извршавање прописане мере која је наложена записником, а 

није извршена; 
3) забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне закону; 
4) подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни 

преступ, захтев за покретање прекршајног поступка; 
5) обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај 

орган надлежан. 
6) обавља друге послове,у складу са законом 

 



                                                                                                                                       2. 
 

ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
      

  Просветни инспектор спроводи ванредан и редован – планирани инспекцијски надзор.     
  Редован инспекцијски надзор установе обавља се најмање једанпут годишње.                                                                                                  
  Ванредни инспекцијски надзор установе обавља се по представкама органа, 
привредних друштава, установа и других организација, родитеља, односно старатеља 
детета и ученика или грађана, упућеним усменим или писменим путем,  телефонским 
пријавама као и на основу непосредног сазнања просветног инспектора. 
  Допунски инспекцијски надзор врши се по службеној дужности и поводом захтева 
надзираног субјекта.           
  Контролни инспекцијски надзор спроводи се ради утврђивања извршених мера које су 
наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног надзора, а по протеку 
рока  одређен у записнику. 
  Канцеларијски инспекцијски надзор врши се у службеним просторијама инспекције, 
увидом у акте, податке и документацију надзираног субјекта. 
    Прописи који се примењују у вршењу овлашћења: 
 

1. Закон о основама система образовања и васпитања 
2. Закон о предшколском васпитању и образовању 
3. Закон о основном образовању и васпитању 
4. Закон о средњем образовању и васпитању 
5. Закон о образовању одраслих 
6. Закон о инспекцијском надзору 
7. Закон о просветној инспекцији 
8. Подзаконски акти који су у вези са спровођењем наведених закона.   

 
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 
2019/2020. ГОДИНЕ 

Р.бр. АКТИВНОСТ РОК ВРСТА НАДЗОРА 

1. 

Контрола поступања установе у погледу 
спровођења закона и других прописа у 
области образовања и васпитања и 
општих аката 

у току целе 
године  

- редован 
- ванредан 
- контролни 
- допунски 

2. Контрола остваривања заштите права 
детета и ученика, њихових родитеља, 
односно старатеља и запослених 

у току целе 
године 

- ванредан 
- контролни 
- допунски 

3. Контрола остваривања права и обавеза 
запослених, ученика, њихових родитеља, 
односно старатеља 

у току целе 
године 

- ванредан 
- контролни 
- допунски 

4. Контрола обезбеђивања заштите детета, 
ученика и запослених од 
дискриминације, насиља, злостављања, 
занемаривања и страначког 
организовања и деловања у установи 

у току целе 
године 

- ванредан 
- контролни 
- допунски 

5. 
Контрола  поступка уписа у школу септембар 

- ванредан 
- контролни 
- допунски 



 
    ПРОЦЕНА РИЗИКА  
 
   Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за  2020. годину, вршена је 
на основу инспекцијског надзора у наведеним областима односно на основу анализе 
стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора, на основу 
информација и добијених података од других, органа и других  инспекција, овлашћених 
органа и организација, као и на основу обрађених контролних листа. 

 

Критичан ризик 

 - заштита детета, ученика и запослених од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања,вређања части и угледа, и 
страначког организовања и деловања у 

6. 
Контрола испуњености услова за 
спровођење испита 

 у току целе 
године 

- ванредан 
- контролни 
- допунски 

7. 
Контрола прописане евиденције коју 
води установа 

 у току целе 
године 

- редован 
- контролни 
- допунски 

8. Контрола испуњености услова у 
поступку верификације 

 у току целе 
године 

- ванредан 
 

9. Контрола испуњености услова за 
почетак школске године у 16 установа 
 
ОШ,,Вук Караџић" 

ОШ,,Свети владика Николај" 

ОШ,,Десанка Максимовић" 

ОШ,,Доситеј Обрадовић" 

ОШ,,Јован Цвијић" Костолац 

ОШ,,Краљ Александар I „ 

ОШ,,Милош Савић“ Лучица 

ОШ,,Свети Сава" 

Економско-трговинска школа 

М.школа „Стеван Мокрањац“ 

Медицинска школа 

Пожаревачка гимназија 

Политехничка школа 

Пољопривредна школа са 
домом ученика „Соња 
Маринковић“ 
Техничка школа са домом 
ученика „Никола Тесла“ 
Костолац 
ПУ „Љубица Вребалов" 

 

октобар-
април 

- редован 
 

10. 
Поступање по представкама 

 у току целе 
године 

- ванредан 
- контролни 
- допунски 



установи 
 

Висок ризик 

 - заштите права детета и ученика, њихових 
родитеља, односно старатеља и запослених 

- контрола испуњености услова за спровођење 
испита  

Средњи ризик 

 - остваривања права и обавеза запослених, 
ученика, њихових родитеља, односно 
старатеља 

-  контрола прописане евиденције коју води 
установа 

Низак ризик 
 - контрола  у поступку уписа у школу 

- контрола испуњености услова за почетак 
школске године  

Незнатан ризик 
 - контрола испуњености услова у поступку 

верификације 

 
  Поред наведених,једна од главних активности просветног инспектора у току 2020. 
године,биће  наставак превентивног деловања које се огледа у честим међусобним 
контактима и консултацијама директора установе и инспекције,а поготово у активном 
учешћу просветног инспектора на састанцима актива директора како основних тако и 
средњих школа. 
 Такође, се очекује да ће током 2020. а и наредних година,опасти број ванредних 
надзора, обзиром да је крајем  2015. године формиран актив секретара средњих школа,а 
у току 2017. и актив секретара  основних школа,у коме просветни инспектор такође има 
активну улогу.  
  Очекује се, да ће активи секретара основних и актив секретара средњих школа, 
имајући у виду законско проширење надлежности секретара установе,умногоме 
допринети отклањању неправилности у поступању установа чије је седиште на 
подручју града Пожаревца. 
 
 
 
                                                                             Просветни инспектор 
 
                                                                                   Дејан Илић 
 
                                                                          

  
 


