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 На основу одредаба Закона о просветној инспекцији („Службени гласник РС“, 

број 27/2018),  Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - други закон и 10/2019), Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник РС”, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 и 10/2019), Закона 

о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број 101/2017), Закона о образовању 

одраслих („Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 88/2017 - други закон и 27/2018 - други 

закон), Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 

18/2010, 55/2013, 27/2018 - други закони и 10/2019), Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други закон, 73/2018 и 67/2019), Закона 

о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/2018), Закона о заштити становништва 

од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/2010), Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018), Закона о 

инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 - други закон и 

95/2018), Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 

95/2010, 99/2014, 30/2018 и 47/2018), послове инспекцијског надзора, над радом установа 

предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања, 

образовања одраслих, високошколских установа, установа ученичког и студентског 

стандарда, послодаваца, завода, јавно признатих организатора активности и 

нерегистрованих субјеката, врши Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

У вршењу инспекцијског надзора, просветни инспектор контролише примену: 

Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о предшколском васпитању 

и образовању, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем 

образовању и васпитању, Закона о дуалном образовању, Закон о образовању одраслих, 

Закона о ученичком и студентском стандарду, Закона о високом образовању, Закона о 

уџбеницима, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, 

подзаконских аката и других прописа.  

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја образована је унутрашња 

јединица – Сектор за инспекцијске послове.  

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 

Министарства, правилником органа покрајинске управе надлежног за послове 

образовања и правилником којим је утврђен потребан број просветних инспектора у 

општинској, односно градској управи из 2018. године, утврђен је број просветних 

инспектора, ниво: републички/покрајински/општински/градски. Наведеним 

правилницима систематизовано је 251 радно место за просветне инспекторе, од којих је 

208 попуњено.  

Имајући у виду да је број систематизованих и утврђених радних места просветних 

инспектора непопуњен за око 1/3, а да број надзираних субјеката из Базе записника коју 

Сектор за инспекцијске послове води у оквиру сопственог софтверског решења, износи 

2814, јасно је да је број ангажованих инспектора који врше надзор у односу на број 

установа образовања више него незадовољавајући.  

Сектор за инспекцијске послове предузима све активности у складу са законом и 

подзаконским актима да се број ангажованих инспектора увећа како у Министарству, 

тако и на општинском/градском нивоу. У том смислу Сектор je, на основу Инструкције 

за реализацију Закључка Владе којим се усваја трогодишњи акциони план запошљавања 



службених лица који обављају послове инспекцијског надзора и Уредбе о разврставању 

радних места и мерилима за опис радних места државних службеника, Координационе 

комисије за инспекцијски надзор, сачинио Предлог правилника о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места на основу одредаба наведеног Закључка и Уредбе. 

Наведени предлог садржи укупно 42 радна маста систематизована за послове 

инспекцијског надзора. 

У вези опремљености просветних инспектора на свим нивоима је слаба техничкa 

опремљеност просветне инспекције у смислу поседовања лап-топова, рачунара, скенера, 

штампача, службених моторних возила и др. 

У 2019. години Министарство је, за потребе Сектора за инспекцијске послове, 

кроз поступак јавне набавке прибавило 8 рачунара са монитором, 3 преносна скенера и 

11 мултифункционалних уређаја. Опремљеност просветних инспектора у саставу 

Министарства посебно је ојачана доделом 22 лаптопа за рад у апликацији еИнспектор.   

Ради појачања ефикасности просветне инспекције, Сектор за инспекцијске 

послове је у сарадњи са Управом за заједничке послове отпочео процедуру набавке 

једног аутомобила ради вршења теренског инспекцијског надзора.   

Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја, у оквиру Сектора за инспекцијске 

послове, образована је Група за правне, аналитичке и информатичке послове и праћење 

стања и процену ризика, у чијој надлежности је, у оквиру сопственог софтверског 

решења – База записника, односно евидентирање записника/решења, као и евиденција 

инспектора о извршеним инспекцијским надзорима.  

У складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору, Сектор за инспекцијске 

послове, ради остваривања циља инспекцијског надзора, превентивно, кроз 

обавештавање јавности и субјекте надзора, реализује следеће активности: 

– објављује на званичној интернет страници Министарства законе, подзаконске и 

друге акате који су основ за вршење инспекцијског надзора и чију примену преко 

просветних инспектора контролише; 

– објављује на званичној интернет страници Министарства контролне листе које 

примењује у поступку редовног инспекцијског надзора; 

– објављује на званичној интернет страници Министарства годишње планове 

инспекцијског надзора за предшколске установе, установе основног и средњег 

васпитања и образовања, високошколске установе, установе ученичког и студентског 

стандарда за школску 2018/2019. годину, а који су усвојени Одлуком Координационе 

комисије о давању позитивног мишљења на предлоге годишњих планова инспекцијског 

надзора за 2019. годину, Број: 06-00-416/1/2017-08 од 23. новембра 2018. године;  

– објављује на званичној интернет страници Министарства годишњи извештај о 

раду и показатељима делотворности инспекцијског надзора. 

 Народна скупштина Републике Србије је 5. априла 2018. године донела Закон о 

просветној инспекцији који је ступио на снагу 14. априла 2018. године.  

 Закон о просветној инспекцији је први посебан закон из области инспекција, који 

је донет после доношења општег Закона о инспекцијском надзору, а који посебно 

уређује специфичности инспекције у области просвете. 



Закон о просветној инспекцији је на јединствен начин уредио услове за 

просветног инспектора наводећи да посао просветног инспектора могу да обављају сва 

лица која имају стечено високо образовање на студијама другог степена. Овакво 

законско решење омогућава лакше и брже запошљавање просветних инспектора, 

омогућава квалитетније и стручније обављање заједничких инспекцијских надзора које 

просветни инспектори обављају са инспекцијама из других области на које упућује 

Закон о инспекцијском надзору, као и Координациона комисија за инспекцијски надзор 

која усваја планове координисаних/заједничких инспекцијских надзора. 

Закон прописује и нова законска решења која доприносе успостављању 

јединственог уређења инспекцијског надзора, побољшање ефикасности просветне 

инспекције и обезбеђење континуираног праћења рада свих васпитно-образовних 

установа. 

 Праћење остваривања наведених циљева постиже се израдом извештаја на 

основу података који се налазе у Бази записника, односно извештаја о инспекцијском 

надзору, која се на основу одредаба Закона о инспекцијском надзору води у Сектору за 

инспекцијске послове Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а која 

садржи податке о броју извршених надзора у току месеца, квартала, године по нивоима 

образовања, број изречених мера, број решења, број надзора у одређеном временском 

периоду у односу на одређену установу, процени ризика у односу на одређену установу 

у одређеном временском периоду и друге мерљиве параметре. 

У складу са чланом 22. Закона о просветној инспекцији, министар просвете, науке 

и технолошког развоја је током 2018. године донео Правилник о утврђивању потребног 

броја просветних инспектора у општинској, односно градској управи („Службени 

гласник РС“, број 52/18), који је ступио на снагу 14. јула 2018. године. Поред наведеног 

правилника донети су и Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости 

вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана 

инспекцијског надзора у области образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 

63/18), као и Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле у просветној 

инспекцији („Службени гласник РС“, број 63/18). Применом наведених правилника 

обезбeђен је виши квалитет инспекцијског надзора, који се огледа пре свега у примени 

критеријума за процену ризика и примене механизма контроле у вези вршења 

инспекцијског надзора.   

Превентивно деловање Сектора за инспекцијске послове се огледа кроз 

свакодневно пружање стручне и саветодавне подршке субјектима надзора, односно 

установама предшколског васпитања и образовања, установама основног и средњег 

образовања и васпитања, високошколским установама, установама ученичког и 

студентског стандарда, заводима и другим надзираним субјектима, запосленима у 

истим, ученицима, студентима, родитељима и другим заинтересованим лицима. 

Просветни инспектори у свом раду, приликом вршења надзора, превентивно 

деловање остварују и на тај начин што се у записницима о инспекцијском надзору, поред 

наложених мера, врши и указивање, препоручивање или предлагање одређеног чињења, 

односно нечињења. 

У школској 2018./2019. години извршено је укупно 5652 инспекцијска надзора и 

то: 1367 редовних, 3618 ванредних, 588 контролних, 50 допунских, 8 мешовитих  

инспекцијских надзора и 21 службена саветодавна посета. 

 



Од укупног броја инспекцијских надзора, 465 инспекцијска надзора су се  

односила на контролу примене закона којим су уређене основе система образовања и 

васпитања, закона који уређује предшколско васпитање и образовање и других прописа, 

у установама предшколског васпитања и образовања, 2221 инспекцијских надзора који 

су се односили на контролу примене закона којим су уређене основе система образовања 

и васпитања, закона који уређује основно образовање и васпитање и др. прописа, у 

установама основног образовања и васпитања, 1440 инспекцијских надзора који су се 

односили на контролу примене закона којим су уређене основе система образовања и 

васпитања, закона који уређује средње образовање и васпитање и др. прописа у 

установама средњег образовања и васпитања, 53 инспекцијских надзора који су се 

односили на контролу примене закона којим је уређено образовање одраслих и 

јавнопризнатих организатора активности, 42 инспекцијска надзора који се односио на 

контролу примене закона и др. прописа којим је уређено високо образовање, 20 

инспекцијска надзора који су се односили на контролу примене закона и др. прописа 

којим је уређен ученички и студентски стандард, 1379 инспекцијска надзора који су се 

односили на контролу примене закона који уређује заштиту становништва од 

изложености дуванском диму, 28 инспекцијска надзора над радом нерегистрованих 

субјеката, четири надзора над наставом у иностранству, као и други надзори. 

У школској 2018./2019. години Сектор за инспекцијске послове је отпочео 

инспекцијски надзор наставе у иностранству: 

 - у предмету вршења редовног теренског и канцеларијског инспекцијског 

надзора наставе у иностранству за подручје дипломатско-конзуларног представништва 

у Атини, Република Грчка, место извођења наставе Волос и Лариса, извршена је 

контрола примене Закона о основама система образовања и васпитања и прописа 

донетих на основу овог закона. 

 - реализован редован инспекцијски надзор над законитошћу организовања 

наставе на српском језику за децу/ученике која привремено или стално бораве у Грчкој, 

на Криту, сагласно одредбама Закона о основама система образовања и васпитања; 

 - реализован редован инспекцијски надзор над законитошћу организовања 

наставе на српском језику за децу/ученике која привремено или стално бораве у 

Немачкој, у Штутгарту, Минхену и Нирнбергу, сагласно одредбама Закона о основама 

система образовања и васпитања; 

 - реализован редован инспекцијски надзор над законитошћу организовања 

наставе на српском језику за децу/ученике која привремено или стално бораве у 

Швајцарској, за подручје Швајцарске Конфедерације у Конзулату Цирих и Амбасади 

Берн сагласно одредбама Закона о основама система образовања и васпитања. 

 

Годишња анализа обрађених записника, достављених у Базу записника током 

школске 2018/2019. године, за ванредни и контролни инспекцијски надзор, у 

доуниверзитетском образовању износи 2134 записника.  

Од укупног броја, записника из ванредног инспекцијског надзора има 1878, а 

контролних 262. У Графикону број 1 приказан број наведених надзора у АП Војводини, 

Граду Београду и ужој Србији. 

 



 
Графикон 1 

 

Годишња анализа обрађених записника, достављених у Базу записника током 

школске 2018/2019. године за високо образовању износи 22 записника.  

Од укупног броја, ванредних записника има 20, а контролних 2. У Графикону број 

2 приказан број наведених надзора у АП Војводини, Граду Београду и ужој Србији. 
 

 

Графикон 2 

 

 

Предмет инспекцијског надзора се односио на: радно-правни статус запослених, 

обављање делатности, законитост рада и аката установе и директора, поступање по 

представкама заинтересованих лица, пријем у радни однос/ангажовање наставника, 

испуњеност услова за рад и обављање делатности – профили, контролу уписа 
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детета/ученика, проглашавање, преузимање и ангажовање технолошког вишка 

наставника, законитост организације и спровођења разредног/поправног/матурског 

испита, проверу стечене спреме и веродостојности јавне исправе, представке у вези 

оцењивања, заштиту права деце/ученика - борба против вршњачког насиља, 

злостављања, занемаривања и дискриминације, редовност похађања наставе, контролу 

поступања по препорукама Заштитника грађана/Повереника за информације од јавног 

значаја, основно образовање одраслих, преиспитивање поступка избора 

ученика/спортисте генерације, заштиту наставника/запослених од насиља, мобинга и 

малолетничке деликвенције, утврђивање извршења мера које су наложене надзираном 

субјекту у оквиру ванредног инспекцијског надзора; надзор над радом/притужба на рад 

просветног инспектора, остваривање наставног плана и програма, стручну 

заступљеност, испуњеност услова за стицање статуса јавно признатог организатора 

активности образовања одраслих, надзор над нерегистрованим субјектом, организацију 

и ток штрајка просветних радника, остваривање образовно - васпитног рада у 

иностранству, избор у звање наставника, акредитацију високошколске 

установе/студијског програма/јединице ван седишта установе и (или) издавање (допуна) 

решења о дозволи за рад. 

 

Број планираних редовних надзора за школску 2018/2019. годину износио је 1392. 

Реализација годишњег плана за школску 2018/2019. годину износи 98%. Број субјеката 

које контролише просветна инспекција према Бази података коју води Сектор за 

инспекцијске послове, износи је 2814. Током школске 2018./2019. годину значајно је 

увећан број приватних установа, највећим делом у области предшколског образовања и 

васпитања.  

Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица 

по законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције) 

исказује се кроз око 3500 наложених мера у инспекцијском надзору сачињених у 

редовном, ванредном и допунском надзору који су достављени од стране просветних 

инспектора (општинских/градских/републичких и инспектора за високо образовање и 

ученички и студентски стандард), а од којих нешто више од 20% чине превентивне мере. 

– Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законима 

и другим прописима процењује се контролним листама. Процењени степен ризика у 

редовном инспекцијском надзору је следећи: 

– незнатан ризик 83% надзираних субјеката; 

– низак ризик 12% надзираних субјеката; 

– средњи ризик 3% надзираних субјеката; 

– висок и критичан ризик око 1% надзираних субјеката; 

            – у око 1% записника у редовном инспекцијском надзору није утврђиван степен 

ризика. 

– Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних 

последица по законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање 

инспекције) исказује се кроз 588 извршена контролна инспекцијска надзора којима је 

контролисано отклањање утврђених незаконитости у редовном, ванредном и допунском 

инспекцијском надзору.  



Координисани инспекцијски надзори са другим инспекцијама, сагласно 

одредбама Закона о инспекцијском надзору, током школске 2018./2019. године 

предвиђени су кроз ходограме који су на предлог Радне групе за унутрашњи развој 

Координационе комисије за инспекцијски надзор Владе Републике Србије, у којој је 

помоћник министра, истовремено и просветни инспектор, председник Радне групе, 

усвојени на седници Координационе комисије и то: План активности инспекцијског 

надзора у области радних односа у установама образовања и васпитања (Надлежни 

органи за реализацију плана, а истовремено и контролу законитости у области радних 

односа су просветна и инспекција рада. Наведени план активности сачињен је ради 

сарадње и заједничког поступања наведене две инспекције из разлога што у претходном 

периоду није био јасно разграничен предмет надзора ове две инспекције у контроли 

примене одредаба Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим 

школама и домовима ученика, у делу који регулише листе и преузимање технолошких 

вишкова. Иако је наведена проблематика у многоме решена изменама и допунама Закона 

о основама система образовања и васпитања, Радна група је задржала овај План надзора 

за будући период, посебно у наредној школској години, због великог значаја ове области 

рада у поступању просветних инспектора, пре свега у редовним инспекцијским 

надзорима, јер контролу одредаба Закона о раду, као и одредаба наведеног колективног 

уговора врши инспекција рада).  

 План активности инспекцијског надзора у области издавања простора у закуп и 

на коришћење у установама образовања и васпитања (Надлежни органи за реализацију 

плана, а истовремено и контролу законитости у области издавања простора у закуп и на 

коришћење у установама образовања и васпитања су буџетска, тржишна и просветна 

инспекција). 

План активности инспекцијског надзора у области планирања, организовања и 

реализације школских екскурзија и наставе у природи (План активности инспекцијског 

надзора у области планирања, организовања и реализације школских екскурзија и 

наставе у природи је заједнички ходограм Радне групе за унутрашњи надзор и Радне 

групе за туризам и угоститељство, надлежни органи за реализацију плана, а истовремено 

и контролу законитости у области планирања, организовања и реализације школских 

екскурзија и наставе у природи су просветна и туристичка инспекција. 

У наведеном периоду изостало је поступање по овом плану активности из разлога 

што су правилници о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзији у 

основним и средњим школама објављени у Службеном гласнику РС 25. априла 2019. 

године, а ступили су на снагу 3. маја 2019. године.  

Како су наведени правилници усвојени на крају школске 2018./2019. године, 

поступање по истим ће бити реализовано у највећој мери у школској 2019./2020. години.  

У наведеном периоду просветна и туристичка инспекција су имале два састанка 

на којима је истакнут значај наведених правилника за поступање обе инспекције. 

Специфичност инспекцијског надзора у области просвете резултира мањим бројем 

преклапања инспекцијских надзора, односно заједничких инспекцијских надзора. У том 

смислу се може поменути успешна сарадња са горе наведеном инспекцијом рада, 

туристичком инспекцијом, буџетском инспекцијом и др. 

У школској 2018./2019. години реализовано је 34 надзора са другим 

инспекцијама.  



 Наведена сарадња добија виши квалитет кроз рад радних група при 

Координационој комисији и Пројекту еИнспектор. Наиме, помоћник министра, 

истовремено и просветни инспектор, је члан Радне групе за поверене послове,  као и два 

руководиоца унутрашњих организационих јединица у Сектору за инспекцијске послове, 

поред помоћника – главног просветног инспектора,  чланови су сагласно одредбама 

Одлуке о образовању Радне групе за координацију послова у вези са реализацијом 

пројекта е Инспектор, Радне групе за угоститељство и туризам и Радне групе за 

унутрашњи надзор. 

– Просветна инспекција, односно просветни инспектори у вршењу инспекцијског 

надзора придржавају се законом прописаних рокова.  

– У школској 2018./2019. години поднето је 28 притужби на рад просветних 

инспектора које се односе на жалбе на незаконито поступање просветних инспектора 

приликом вршења инспекцијског надзора у области радних односа, рада директора, 

распоређивања запослених и др. Основаност навода притужбе у циљу отклањања 

евентуалне неправилности у раду просветног инспектора или отклањања евентуалне 

незаконитости проверавано је вршењем непосредног надзора над радом инспектора.  

– Ради уједначавања рада просветних инспектора (општинских/градских/ 

покрајинских/републичких) и обезбеђивања вишег квалитета рада запослених у Сектору  

за инспекцијске послове, у школској 2018./2019. години одржано је више вишедневних 

обука и састанака  на Златибору, Авали и Дивчибарама везано за примену Закона о 

просветној инспекцији, Закона о инспекцијском надзору, Закона о општем управном 

поступку, Правилника о утврђивању потребног броја просветних инспектора у 

општинској, односно градској управи, Правилника о посебним елементима процене 

ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и 

посебним елементима плана инспекцијског надзора у области образовања и васпитања 

као и Правилника о облику и начину вршења унутрашње контроле у просветној 

инспекцији, израду, измене контролних листа као и обуку о електронском попуњавању 

контролних листа и аутоматској обради података, записника о инспекцијском надзору 

(примери из праксе), вођење евиденција инспектора (презентовање табела ради лакшег 

вођења евиденција), као и за праћење стања и процену ризика. Тренери су биле судије 

Управног суда и представници МДУЛС-а у вези тема Недоумице у примени новог 

Закона о општем управном поступку и Вршење инспекцијског надзора – разјашњење 

недоумица у примени прописа о инспекцијском надзору и општем управном поступку. 

Поред обука које је организовао Сектор за инспекцијске послове, Министарство је 

организовало обуке за просветне инспекторе ради упознавања са системом и начинима 

контролисања Е дневника, као и обуку у сарадњи са UNICEF-ом у вези примене новог 

Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности. 

 Помоћник министра, као и запослени у Сектору за инспекцијске послове су током 

2019. године присуствовали на више обука коју је организовала Канцеларија за 

информационе технологије и е- управу. 

          Помоћник министра и руководиоци организационих јединица су присуствовали 

професионалном скупу у Кладову на тему „Дани инспекцијских служби“; 

 У периоду од 22.04. до 24.04.2019. године Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја - Сектор за инспекцијске послове, организовао је семинар 

„Инспекцијски надзор у радној/школској 2018/19. години“, у Хотелу „Ловачки дом – 



Каштел Ечка“ у Ечкој. Тема семинара била је уједначавање и унапређивање рада 

просветне инспекције, кодекс понашања државних службеника и етике инспектора, као 

и имплементација пројекта еИнспектор. Организован је и Интерактивни тренинг за 

инспекторе на тему „Вештине за квалитетно спровођење инспекцијског надзора“ у 

организацији International Consulting Service, LLC.   

 Организована је обука на тему „Инспекцијски надзор у радној/школској 

2019./2020. години“ у термину од 29. до 31. август 2019. године.  

Сектор за инспекцијске послове је 4. октобра 2019. године организовао обуку у 

апликацији еУнспектор у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и е- 

управу за републичку просветну инспекцију која је испунила услове за почетак рада у 

апликацији еИнспектор 1. септембра 2019. године.  

 

Овлашћења Министарства у односу на органе којима је поверено вршење 

инспекцијског надзора уређена су Законом о просветној инспекцији. 

Укупан број предвиђених просветних инспектора за све нивое образовања, 

којима су поверени послови на покрајинском/општинском/градском нивоу, износи 219, 

од којих је 13 ангажованих покрајинских просветних инспектора, док је 

општинских/градских просветних инспектора ангажовано 162. Преостали број 

одређених општинских/градских просветних инспектора који обављају поверене 

послове чине неангажовани просветни инспектори (јединице локалне самоуправе нису 

уопште поступиле по правилнику министра или су ангажовале недовољан број 

просветних инспектора, мањи од броја утврђеног правилником министра). 

Одредбама истог закона, прописано је да просветни инспектор министарства 

надлежног за послове образовања и васпитања, поред осталог, у односу на органе којима 

је поверено вршење инспекцијског надзора, има право и дужност да министру 

надлежном за послове образовања и васпитања припрема предлог решења по жалби 

против првостепеног решења општинске, односно градске управе донетог у вршењу 

инспекцијског надзора. Због погрешне примене и непоштовања одредби закона и других 

прописа, те непоступања надзираних субјеката по наложеним мерама инспектора у 

одређеном року, у школској 2018./2019. години донето је 7 решења којима су наложене 

мере и одређен рок за отклањање незаконитости, неправилности и недостатака у раду, 

док је број жалби на решење у првом степену у школској 2018./2019. години износио 9.  

Везано за број надзора над радом општинских/градских инспектора који послове 

инспекцијског надзора обављају као поверене, у школској 2018./2019. години, сачињена 

је 283 инструкције за рад, а извршено је 472 надзора над радом инспектора. 

– Просветни инспектори су у школској 2018./2019. години, у току вршења 

инспекцијског надзора, поднели укупно 6 пријавa за покретање прекршајног /кривичног 

поступка.  

С обзиром да су поступци у току, односно да исти нису окончани правоснажном 

одлуком надлежних органа, не постоје подаци о исходима покренутих поступака. 

Уколико је правоснажна одлука донета, надлежни орган је исту доставио странци у 

поступку, односно надзираном субјекту који исту доставља Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја.  

  

 


