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ПРЕДМЕТ:  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

     Просветни инспектор је у складу са Законом  о основама система образовања и васпитања, 

Закона о инспекцијском надзору, Закона о средњој школи, Закона о основној школи и Закона о 

предшколском васпитању и образовању  у 2018. години, вршио поверене послове 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, обављала теренски и канцеларијски 

инспекцијски надзор над радом основних и средњих школа као и предшколских установа. 

 У оквиру овлашћења  утврђених  Законом вршена је редовна теренска контрола према Плану  

инспекцијског надзора за школску 2017/2018.годину, просветне инспекције и налога 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја  и то:  

-  припремљености Установа за почетак школске године,  

- поступања установа у погледу спровођења закона, других прописа и општих аката, осим    

контроле која се односи на стручно- педагошки надзор установа, 

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

- поступка уписа у школу, вртић, 

-  испуњености прописаних услова за спровођење испита, 

- вођење прописане евиденције коју воде установе и утврђује чињенице у поступку 

поништавања јавних исправа које издаје установа, 

- прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку испуњености 

услова за почетак и обављање делатности и за проширење делатности, 

-  верификација нових образовних профила у Средњој школи ,,22.октобар“ Жабаљ. 

               У вршењу својих овлашћења просветни инспектор је: 

-налагао отклањање неправилности и недостатака у одређеном року,  

-забрањивао спровођење радњи у установи које су супротне овом Закону, 

-подносио захтеве за покретање прекршајног поступка, 

-обавештавао друге органе за предузимање мера за које су они надлежни, 

-обављао превентивни и саветодавни рад са установама образовања, 

-обављао друге послове у складу и оквиру закона. 

Просветни инспектор је поред редовног надзора вршио и ванредне и контролне инспекцијске 

надзоре у предшколским установама, основним и средњим школама на територији општине 

Жабаљ. 

Пружао стручне и саветодавне подршке установама или лицима који остварују одређена права 

у установи, обављала службене саветодавне посете, пратила анализу стања у области 

инспекцијског надзора,тј.инспекцијских надзора усредсређених на спречавање настанка 

вероватних штетних последица. 

     1- 



Сарадња просветне инспекције са другим органима у циљу међусобног обавештавања, 

размене података, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за инспекцијски 

надзор.Просветни инспектор је учествовала у припреми, спровођењу и контроли 

квалификационог испита за упис ученика у средње школе у сарадњи са просветним 

саветником надлежне Школске управе, Нови Сад. 

Извршена је верификација односно преглед и утврђивање испуњености услова за 

верификацију образових профила у СШ ,,22.октобар“ Жабаљ: 

1.образовни профил-финансијски администратор, 

2.гимназија за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, 

3.образовни профил-хотелијерско туристички техничар и  

4.образовни профил-оператер машинске обраде. 

Решавано је укупно  36 предмета,од стране органа, установа, родитеља односно старатеља 

деце, ученика, грађана, уступања на надлежност од стране Покрајинског секретаријата за 

образовање,прописе,управу,националне мањине-националне заједнице Нови Сад, као и 

поступања на основу непосредног сазнања просветног инспектора. 

- Захтеви за покретање прекршајне пријаве против родитеља, старатеља код Прекршајног суда 

у Бечеју, Одељења у Жабљу,ради непохађања наставе ученика,ове школске године нису 

подношени ,јер доношењем нових Законских решења,Установе образовања су у обавези да 

директно подносе пријаве надлежном органу-Суду,против родитеља. 

Урађени су редовни инспекцијски надзори –Припремљеност установа образовања у школској 

2018-19.год.у периоду октобар-децембар 2018.са 9 Контролних листа,у законском року и 

прослеђени су Покрајинском секретаријату за образовање,прописе,управу,националне 

мањине-националне заједнице Нови Сад. 

  О извршеном инспекцијском надзору сачињавани су записници и обавештења подносиоцима 

представке,исти су сви слати у АПВ- Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, 

управу,националне мањине-националне заједнице Нови Сад,а они даље Министарству 

просвете,науке и технолошког развоја у Београд. 

  -Општински просветни инспектор редовно шање и месечне извештаје надлежном 

Секретаријату тј.Министарству.  

У периоду школске 2018.год.највећи број предмета се односио на  усклађеност организације и 

начина рада са новим Законским решењима,контрола уписа ученика у први разред. 

- Извршена је верификација односно преглед и утврђивање испуњености услова за 

верификацију издвојеног одељења Основне музичке школе ,,Петар Коњевић“ из Бечеја,одсек 

клавир и хармоника,у ОШ ,,Ђура Јакшић“  Чуруг . 

-У току 2018.год.није било пријава на преузимања запослених из других установа образовања 

у складу са Законом. 

-Пружана је правна помоћ странкама, саветодавна  и дате су информације у вези са Законом о 

основама система образовања и васпитања  (''Сл.гласник РС'', бр. 88/2017) Закона о основном 

образовању, Закона о средњем образовању, Закона о предшколском васпитању и образовању 

као и одредаба Закона о инспекцијском надзору. 

-У току 2018.год.Министарство просвете организовало је обавезне семинаре за просветне 

инспекторе,у циљу стручног усавршавања,повод је доношење сета нових Закона,прави- 

лника,као и њихова примена у образовном систему.Посебан осврт дат је на Закон о просветној 

инспекцији,као и на обуке за е-Дневник(електронски дневик).Укупан број обавезних семинара 

је 4+1 који је био униврзалан за све инспекторе.Табеларни приказ: 



  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИНСПЕКТОРА:  Драгица Драгин 

Организациона јединица, место: Општинска управа-одељење за инспекцију 

Жабаљ 

  Извештавање за период од 01.01. 2018. – 31.12.2018. године 

  

 

  

редован надзор, 

број мера 

контролни, 

ванредни, допунски 

надзор, број мера 

редни 

број: врсте података број информација/напомена /исход  

1. укупан број надзора: 36    све решено 

2. укупан број РЕДОВНИХ надзора:  6   (10) 

     5 незнатан:   

3. 

редован надзор (подаци о ризику):  1 низак:                                              

   - средњи:                                                                                                                            

   - висок:                                                              

   - 

                                                                                                                             

критичан:  

4. контролни  надзор:  1 -  спроведене мере 

5. ванредни надзор: 28  - 21 

6. допунски надзор  1  -  1 

7. 

надзор који се односио на примену 

закона којим су уређене основе система 

образовања и васпитања и др. прописа 

у установама предшколскг васпитања и 

образовања  3  1(1) 2в(2) 

8. 

надзор који се односио на примену 

закона којим су уређене основе система 

образовања и васпитања и др. прописа 

у установама основног образовања и 

васпитања  4+22+1  4(10) 22 в(17) + 1д 

9. 

надзор који се односио на примену 

закона којим су уређене основе система 

образовања и васпитања и др. прописа 

у установама средњег образовања и 

васпитања  1+5  1(1) 5в ( 4) 

10. 

надзор који се односио на примену 

закона којим је уређено образовање 

одраслих и јавнопризнатих 

организатора активности и др. општих 

аката  0  0  0 



11. 

број надзора који се односио на 

примену закона којим је уређено 

високо образовање и др. општих акта  0  0  0 

12. 

број надзора који се односио на 

примену закона којим је уређен 

ученички и студентски стандард и др. 

општих акта  0  0  0 

13. 

надзор који се односио на примену 

закона који уређује заштиту 

становништва од изложености 

дуванском диму и др. општих акта  0  0  0 

14. 

нерегистровани субјекти, број и врста 

мера спроведених према истим   0  0  0 

 

предмет надзора и укупан број 

предложених и наложених 

превентивних мера и мера за 

откљањање 

незаконитости/неправилности  

нпр. у колони у редовном надзору 

2 (2), (4) 

То Значи: два редовна надзора у 

предмету надзора нпр. пријем у радни 

однос, две превентивне мере и  

четири мере за отклањање 

незаконитости/неправилности 

 

Укупно:  6(7)  Укупно: В 20(28) (4) 

1. Радно - правног статуса запослених 1   1в (2) 

2. обављања делатности  0   (0) 

3. 

законитости рада и аката установе и 

директора  6   6в (10) 

4. 

поступања по представкама 

заинтересованих лица  2    2В (4) 

5. пријема у радни однос  0    0 

6. 

испуњености услова за рад и обављање 

делатности - профили 5   5в (0) 

7. контроле уписа деце/ученика/стутената  5   5в (1) 

8. проглашавања технолошког вишка  0    0 

9. 

законитости организације и спровођења 

поправног испита  0    0 

10. провере веродостојности јавне исправе  0    0 

11. оцењивања - приговор на оцену  0    0 

12. оцењивања - жалба на закључну оцену  0   0  

13. оцењивања - жалба на испит  0    0 

14. 

заштите права деце/ученика/студената - 

дискриминација  1    1 



15. 

заштите права деце/ученика/студената - 

насиље, злостављање и занемаривање 0   0 

16. 

заштите других права 

деце/ученика/студената   0    0 

17. редовности похађања наставе  0    0 

18. 

контроле поступања установе по 

препорукама Заштитника грађана  0    0 

19. основног образовања одраслих  0    0 

20. избора у звање наставника  0    0 

21. 

преиспитивања поступка избора 

ученика/спортисте генерације  0    0 

22. 

избора уџбеника у складу са чл. 33. и 34. 

важећег Закона о уџбеницима   0   0  

23. 

заштита наставника, запослених од 

насиља и малолетничке делинквенције  0    0 

24. 

акредитације високошколске 

установе/студијског програма/јединице 

ван седишта установе и (или) издавање 

(допуна) решења о дозволи за рад  0    0 

25. 

Други предмети надзора и изречене 

мере:    

26. 

певентивно деловање, стручна и 

саветодавна подршка надзираним 

субјектима  4    4(4) 

27. 

решења у првом степену и предмет 

надзора (број решења и кратко 

описати предмет надзора)  0    0 

27. А.  

решења у првом степену - укупан  број 

наложених мера  0  0 

28. 

жалбе на решења/решења у другом 

степену  0    0 

29. управни спорови  0   0  

30. 

притужбе на рад инспекције, исходи, 

области рада на које су  се односиле  0    0 

31. 

захтеви за покретање прекршајног 

поступка  0    0 

32. захтеви за покретање судског  поступка  0    0 

33. 

координација инспекцијског надзора са 

инспекцијским надзором кога врше 

друге инспекције  0    0 

34. Прослеђени предмети, број:  6    6в (3) 



34.А 

Надзор над радом инспектора – број 

инструкција  0    0 

34.Б 

Надзор над радом инспектора – број 

мера  0    0 

34.В 

Извештаји, обавештења о повереним 

пословима, број: 12 +3 

 12 извештаја;3 

обавештења 

34.Г 

Сарадња са Заштитником грађана, 

Повереником, број:  0    0 

34.Д 

Сарадња са другим министарствима, 

другим државним органима и 

организационим јединицама 

Министарства, број:  1   

Министарство за 

рад,1  

 

Напомена:  

1-број инспекцијских надзора планираних Годишњим планом је 30,а број остварених 

инспекцијских надзора је 36. 

2-Извештај за 2018.год. сагласно члану  44.Закона о инспекцијском надзору (,,Службени 

гласник РС“,бр36/15,44/2018-др.закон и 95/2018.)сачинила: 

 

                                                                                                                  Општински просветни инспектор 

                                                                                                                                 Драгица  Драгин 
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