ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Програмска активност: Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова поверених
законом, као и надзор над применом других прописа у области просвете.
Назив: Просветни инспектор
Програм (коме припада) : Одељење за инспекцијске послове
Правни основ:

Закон о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр.
88/17,27/18- др.закон и 10/19), а у вези с њим и Закон о основном образовању и
васпитању (“Сл. гласник РС“ број 55/13,101/17,27/18-др.закон и 10/19),
Закон о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС’ број 55/13,101/17
и 27/18),
Закон о предшколском васпитању и образовању (“Сл. гласник РС“ број
18/2010, 101/2017,113/2017-др. закон, 95/2018 - др. закон и 10/2019),
Закон о просветној инспекцији (“Сл.гласник РС“ број 27/2018),
Закон о уџбеницима (“Сл. гласник РС“ број 27/2018) – Надзор над
спровођењем овог закона врши Министарство преко просветних инспектора, у складу
са законом,
Закон о образовању одраслих („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013 и 88/2017) – Овим
законом је уређено да инспекцијски надзор над радом јавно признатих организатора
активности врши Министарство, у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања),
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (“Сл. гласник
РС“ бр. 30/10) – У складу са чланом 21. Закона о заштити становништва од
изложености дуванском диму, спровођење овог закона надзире, између осталих и
министарство надлежно за послове просвете, преко просветних инспектора, у складу
са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања,
Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15, 44/18др.закон и 95/18) прописано је овлашћење и дужност сваке инспекције да у својој
области надзора врши надзор над нерегистрованим субјектима и примењује принудне
(корективне и репресивне) инспекцијске управне мере према њима.

Одговорно лице: Просветни инспектор
Опис Надзор: Послове из надлежности инспекције за просвету врше инспектори за просвету.
Просветни инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом, а за свој рад
је лично одговоран. Просветни инспектор у складу са чл. 7. Закона о просветној инспекцији, врши
инспекцијски надзор у погледу:

1) пoступaњa устaнoвe у пoглeду спрoвoђeњa зaкoнa, других прoписa у oблaсти oбрaзoвaњa и
вaспитaњa и oпштих aкaтa;
2) oствaривaња права и обавеза запосленог, учeникa и његовог рoдитeљa oднoснo другог
законског заступника, утврђених прописима у области образовања и васпитања;
3) oствaривaња зaштитe прaвa дeтета и учeникa, њихових рoдитeљa, oднoснo других законских
заступника, као и заштите права зaпoслeних;
4) oбeзбeђивaњa зaштитe дeтeтa, учeникa и зaпoслeног oд дискриминaциje, нaсиљa, злoстaвљaњa
и зaнeмaривaњa, као и понашања које вређа углед, част или достојанство;
5) пoступкa уписa и пoништaвaња уписа у шкoлу;
6) испуњeнoсти прoписaних услoвa зa спрoвoђeњe испитa;
7) вођења прoписaнe eвидeнциje кojу вoди устaнoвa и утврђивање чињeница у пoступку
пoништaвaњa jaвне испрaве кojу издaje устaнoвa;
8) страначког организовања и деловања.
У пoступку вeрификaциje установе, образовног профила, остваривања наставних планова и
програма, проширене делатности установе, статусне промене и промене назива и седишта установе,
просветна инспекција испитуje испуњeнoст услoвa и пoступa у oквиру свojих oвлaшћeњa. Када
утврђује испуњеност услова у поступку верификације установе, за основну и проширену делатност,
просветни инспектор записником констатује да ли установа испуњава услове, у складу са законом
којим се уређују основе система образовања и васпитања и прописа донетих на основу тог закона и о
томе обавештава орган надлежан за доношење решења у поступку верификације установа.

Овлашћења просветног инспектора и начин рада уређен је чланом 15. Закона о
просветној инспекцији, те просветни инспектор:
1)

нaлaжe зaписникoм oтклaњaњe нeпрaвилнoсти и нeдoстaтaкa у oдрeђeнoм рoку;

2) нaрeђуje рeшeњeм извршење мeрe кoja je нaлoжeнa зaписникoм, a ниje извршeнa;
3) зaбрaњуje рeшeњeм спрoвoђeњe рaдњи надзираном субјекту кoje су супрoтнe oвoм закону,
закону којим се уређују основе система образовања и васпитања, пoсeбнoм зaкoну и општем акту;
4) привремено забрањује решењем рад установе која обавља делатност, а не испуњава законом
прописане услове у погледу простора, опреме и потребних стручних и других радника;
5) пoднoси приjaву нaдлeжнoм oргaну због постојања сумње да је учињeнo кривичнo дeлo,
привредни преступ, зaхтeв зa пoкрeтaњe прeкршajнoг пoступкa, oднoснo пoврeду зaбрaнe
дискриминације, забране насиља, злостављања и занемаривања и забране страначког организовања;
6) oбaвeштaвa други oргaн aкo пoстoje рaзлoзи зa прeдузимaњe мeрa зa кoje je тaj oргaн нaдлeжaн;
7) врши увид у јавне исправе и податке из регистaра и евиденција које воде надлежни државни
органи, органи аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе и други имаоци јавних
овлашћења ако су неопходни за инспекцијски надзор, а није могао да их прибави по службеној
дужности, у складу са законом;
8) врши увид у личну или другу јавну исправу са фотографијом која је подобна да се
идентификују овлашћена лица у надзираном субјекту као и друга запослена лица;
9) узима писане изјаве овлашћених лица у надзираном субјекту и других запослених лица и
позива их да дају писане изјаве о питањима од значаја за инспекцијски надзор;

10) налаже надзираном субјекту да у остављеном року стави на увид општe и појединачнe актe,
евиденције, уговоре и другу документацију надзираног субјекта од значаја за инспекцијски надзор, а у
облику у којем их надзирани субјект поседује и чува,
11) oбaвљa другe пoслoвe, у склaду сa зaкoнoм.
План инспекцијског надзора за 2019.годину
Ред.
број

Надзирани субјект

Процењен
ризик

Врста
надзора

Период
године

Категорија

надзир. суб.

Број план.
активности

1.

ОШ,,Вук Караџић"

низак

редован

регистрован

1

2.

ОШ,,Бранко Радичевић"

низак

редован

регистрован

1

3.

ОШ,,Свети Сава"

средњи

редован

регистрован

1

4.
5.

ОШ,,Душан Радовић"
ОШ,,3.октобар"

средњи
средњи

редован
редован

регистрован
регистрован

1
1

6.

ОШ,,Ђура Јакшић"
ОШ,,Станоје
Миљковић"
ОШ,,Петар
Радовановић"
Економско трговинска
школа

низак

редован

регистрован

1

низак

редован

регистрован

1

низак

редован

регистрован

1

низак

редован

регистрован

1

средњи

редован

регистрован

1

низак

редован

регистрован

1

средњи

редован

регистрован

1

низак

редован

регистрован

1

редован

регистрован

1

регистрован

1

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Техничка школа
Гимназија ,,Бора
Станковић“
Машинско
електротехничка школа
Музичка школа
,,Миодраг Васиљевић“

14.

ШОСО,,Видовдан

низак

15.

ПУ ,,Бамби“

низак

редован

УКУПНО

15

Период у коме ће се вршити
редовни надзор

01.10.2018-01.06.2019.

Очекивани број
Очекивани број ванредних
надзора
надзора и период у коме ће се
вршити
50
Облици надзора

теренски, канцеларијски

Период
03.09.2018-01.09.2019

ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – Просветна инспекција
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2019.годину за инспекцијске послове
вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима односно на основу анализе стања
у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора као и на основу информација и
добијених података од других инспекција, других овлашћених органа и
Критичан
ризик
Висок ризик
Средњи
ризик
Низак ризик
Незнатан
ризик
1

ЛЕГЕНДА:
1.
2.
3.
4.
5.

2

3

4

5

