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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Град  Лозница 

Градска управа 

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР 

Број: 614  службено 

ДАТУМ: 13.02. 2023. године 

Лозница 

 
 

ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ЗА  2022. ГОДИНУ 
 

Просветна инспекција 
 
 

         Основни задаци и послови просветне инспекције у вршењу  инспекцијског надзора су: 

непосредна примена закона и других прописа тј. планираних мера и активности 

превентивног деловања инспекције и планираних мера и активности за спречавање обављања 

делатности и вршења активности нерегистрованих субјеката; очекивани обим ванредних 

инспекцијских надзора у периоду у коме ће се вршити редовни инспекцијски надзор, као и 

други елементи од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора. 

 Општи циљеви овог Плана су: 

- контрола примене прописа у образовно васпитним установама, а ради несметаног обављања 

делатности у области образовања и васпитања  

- подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог 

- обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и 

одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције у међусобним 

односима учесника процеса образовања и васпитања    

- шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост 

ученика у систем образовања и васпитања  

-  потпунији развој детета са циљем његовог што успешнијег укључивања у друштвену 

заједницу . 

 Ефикасна организација инспекцијског надзора у области образовања  остварује се 

унапређењем самог надзора, координацијом активности, континуираним праћењем нових 

прописа у овој области, квалитетном проценом ризика, континуираном едукацијом субјеката 

образовања . 

 Посебан циљ делотворног спровођења инспекцијског надзора у области образовања, 

постиже се стављањем приоритета на превентивне мере, надзирање и контролу њиховог 

спровођења у сврху што комплетнијег развоја детета и елиминације негативних појава и 

дешавања у процесу образовања . 

  
           

ЗАКОНИ: 

– Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 

88/17, 27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021) 

– Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 101/17 

27/2018, 10/2019 и 129/2021)  

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

27/2018, 6/2020,32/2021 и 129/2021)  

– Закон о предшколском образовању („Службени гласник РС“, број 101/17 ,10/2019, 

129/2021)  

– Закон о дуалном образовању („Службени гласник РС“, број 101/17 , 6/2020) 

– Закон о просветној инспекцији („Службени гласник РС“, број 27/18 и 129/2021) 
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– Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр.36/15, 44/2018 и 95/2018); 

– Закон о општем управном поступку („Службени гласник РСЈ“ ,бр 18/2016 и 95/208 . 

 
 

Извршиоци и организација 

 

                 Просветна инспекција спроводи инспекцијски надзор над свим установама које обављају 

образовно-васпитну делатност на целокупном подручју Града Лознице. 

                У извештајном периоду послове инспекцијског надзора у области образовања обављао је 

један инспектор. 

 

 

Општи показатељи 

                 

 

       У извештајној 2022. години отворено је укупно 44 предмета, oд тога 12    предмета  је 

отворено по службеној дужности, а 32  по захтеву странака.  

Поред тога, извршено је мноштво саветодавних и превентивних контрола код надзираних 

субјеката из облати образовања. 

 У редовном инспекцијском надзору сачињено је 12 записника. Такође сачињене су 2 службене 

белешке. 

У ванредним надзорима сачињено је 25 записника, а у форми обавештења поднисиоцу пријаве 

у ванредним инспекцијским надзорима  7 дописа.  

 За редовне инспекцијске прегледе издато је 12 налога за инспекцијски надзор.   

                На акте у наведеним предметима у извештајном периоду није изјављена ниједна жалба 

другостепеном органу – Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС.  

   У извештајном периоду је био и већи број усмениих интервенција и обавештења странкама 

које су решене без покретања управног поступка. 

 Са републичким просветним инспекторима у Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја РС је било више усмених консултација и размена информација. 

 

 Такође, са републичким просветним инспектором обављен је инспекцијски надзор у 

Средњој економској школи у Лозници, а у сврху провере навода пријаве о избору директора 

школе. 

  Инспектор је у наведеном  извештајном периоду од почетка године обављао и друге 

послове по налогу и  решењима начелника Градске управе, који су стављени као приоритет.  

  

 
ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ 

 

1. Превентивно деловање и обавештавање јавности 

  

 Једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и превентивно 

деловање, што подразумева тачно и правовремено информисање  учеснка у процесу образовања, 

пружање стручне и саветодавне помоћи заинтересованим лицима, као и објављивање важећих 

прописа, а посебно у предходној школској години која је по свему била специфична и условљена 

развојем епидемиошке ситуације на територије Републике Србије и града Лозница .Просветна  

инспекција је у 2022. године на интернет страници Градске управе Града Лознице објавила годишњи 

план и контролне листе по којима поступа у вршењу инспекцијског надзора. 

 

 

2. Усклађеност пословања и поступања са законом и прописима које се мере 

контролним листама 

 

У поступцима редовног и ванредног инспекцијског надзора утврђено је да је ниво 

усклађености поступања или пословања са прописима, а који се мери контролним листама , 

задовољавајући. 
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3. Нерегистровани субјекти и предузете мере 

 

               Инспекцијским надзором у извештајном периоду нису утврђени образовно-васпитни  

субјекти који нису регистровани у Привредном суду , због чега није било потребе за предузимање 

мера из надлежности ове инспекције. 

 

4. Однос редовних и ванредних инспекцијских надзора 

 

             У 2022. Години извршено је 12 редовниx инспекцијскиx надзора, где је од стране инспектора 

уручено обавештење и налог за инспекцијски надзор и сачињено 12  записника .  Ванредних 

инспекцијских надзора је било 32 , а који су извршени на основу поднетих  представки грађана, било 

директно просветној инспекцији, било посредно преко Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, док су две пријаве поднете два пута у истоветном саставу , те инспектор није по њима два 

пута поступао . 

 

5. Кординација инспекцијског надзора 

 

           У извештајном периоду је било заједничких кординираних инспекцијских надзора било 

са републичким просветним инспекторима тако што је  обављен инспекцијски надзор Средње 

економске школе у Лозници, а у сврху провере тока поступка за избор директора школе. 

 

6. Ресурси 

                

 Послове инспекцијског надзора у области образовања обављао је један просветни инспектор. 

Обзиром да  просветни инспектор обавља послове на целокупној територији Града Лозниице, за боље 

резултате у раду потребно је службено возило, да би се благовремено стигло у заказане инспекцијске 

прегледе до свих образовно-васпитних установа и њихових издвојених одељења. 

                Изузетно је важно , да обзиром да је у реферату просветног инспектора један извршилац , а 

по решењу Владе Републике Србије за град Лозницу су предвиђена два просветна инспектора, такође 

и чињеница да постојећи инспектор води целокупно образовање нашег града, максимално радити и 

учврстити међусобне односе који се базирају на колегијалности, разумевању и подршци . Све то из 

разлога да би се испоштовали сви законом прописани  рокови, странке и редовне обавезе, а посебно 

из разлога да би се поред свих обавеза  остварио планирани посао и  годишњи план рада просветне  

инспекције. 

 

7. Придржавање рокова за поступање 

  

Обзиром да је Закон о инспекцијском надзору прописао предузимање хитних мера у истим 

законом предвиђеним ситуацијама, просветни инспектор ће у таквим случајевима поступати у 

најкраћем року и предузимати мере из своје надлежности. 

 Управне радње и управне мере се предузимају и доносе благовремено у законским роковима, 

а исто ће се и даље наставити. 

 

8. Законитост управних аката 

 

 Спроводећи одредбе закона из области образовања и васпитања, код сваког инспекцијског 

надзора просветни  инспектор је сачинио записник и урадио контролну листу, а странци је уручио 

обавештење, налог за инспекцијски надзор, примерак записника и контролну листу. 

Надзирани субјекти нису имали ни једну примедбу на рад просветне  инспекције у 2022. 

Години. 

У случају ванреног  поступања по представци просветни инспектор обавштава подносиоца 

представке о исходу поступка. 

На акте донете од стране просветне инспекције у 2022. години није изјављена ниједна жалба 

другостепеном органу–Миниистарству просвете, науке и технолошког развоја  РС. 
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9. Притужбе на рад инспекције 

 

У 2022. години није било никаквих притужби надзираних субјеката на рад просветног  

инспектора. 

  

 

10. Обука запослених 

 

               Просветни инспектор у 2022 години није похађао било какав вид обуке.  

 

 

11. Информациони систем 

 

 Просветни инспектор за потребе инспекцијског надзора користи базу података Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја , као и података    из базе  формиране на основу контрола у 

претходном периоду.  За потребе увида у стање о досадашњем раду, просветни инспектор води 

интерну евиденцију података о инспекцијским надзорима. 

 

 

 

 

12. Извршни поступак  

 

   Просветни инспектор у 2022. години није имао ни један закључак односно решење о дозволи 

извршења, обзиром да су све наложене мере ове инспекције извршене у датим роковима. 

 

13. Прекршајни поступак 

 

 Обзиром да просветни инспектор у складу са Законом о инспекцијском надзору, посебан 

значај даје превентивним мерама у инспекцијском раду и обзиром да су налагане мере у поступцима 

ове инспекције извршаване у датим роковима, у 2022. години није било основа за покретање 

прекршајних и других поступака . 

 

14. Област извршавња поверених послова 

 

 У вези обављања поверених послова од Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

РС, просветни инспектор је имао повремене контакте са републичким просветним инспекторима, у 

смислу консултације и информација  око спорних питања. 

 У извештајном периоду није било примедби на рад просветног инспектора.  

 

 

               НАПОМЕНЕ: 

 

 

 1. Примена закона о инспекцијском надзору захтева детаљнији и свеобухватнији рад 

инспектора. Приоритет се ставља на превентивни рад са надзираним субјектима. 

 Пре извршеног инспекцијског надзора инспектор је обавезан да надзираном субјекту достави 

писмено обавештење, најмање три дана пре почетка инспекцијског надзора и истовремно га 

обавештава о датуму и времену инспекцијског надзора, која ће област бити предмет надзора, коју 

документацију странка да припреми, као и обавештење о контролној листи која ће бити примењена. 

 Поступак инспекцијског надзора почииње уручењем надзираном субјекту писменог налога о 

инспекцијском надзору. Приликом редовног инспекцијског надзора сачињава се записник у три 

примерка. Као саставни део инспекцијског прегледа поред записника попуњава се и контролна листа  

и од свега наведеног по један примерак , после обостраног потписивања се доставља странци. 

                 

 Уколико инспектор у вршењу надзора утврди неправилности у раду надзираног субјекта не 

доноси одмах решење, већ на записнику налаже мере за отклањање неправилности. Уколико 
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надзирани субјект не поступи по налогу инспектора у остављеном року инспектор тек тада доноси 

решење. Ако  се код надзираног субјекта не утврде неправилности то се констатује записнички   и у 

том случају се не доноси закључак о обустави поступка. 

 Обзиром на све наведено а што је у складу са новим Законом о инспекцијском надзору који 

прописује такав начин рада, логично је да ће се драстично смањити број решења, закључака и 

прекршајних и других пријава. 

По овом закону инспектор треба да води евиденцију о инспекцијским надзорима у 

електронској форми која је много обимнија од досадашње интерне евиденције која ће се упоредо и 

даље водити. 

 

 

 

 

 

 ПРОСВЕТНИ  ИНСПЕКТОР 

      Гордана Стојановић 

     


