
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

 рада просветне инспекције у 2016. години 

 

  

Просветна инспекција је вршила надзор над спровођењем Закона о основама 

система образовања и васпитања и посебних закона и прописа донетих на основу 

њих, непосредним увидом у рад установа које се баве образовањем и зависно од 

резултата надзора, изрицане су мере и праћено њихово извршење, сходно  члану 

146. став 2. и члану 147. и 148. Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл. гласник РС'', број 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15).   

 У 2016. години планирано је да просветна инспекција изврши 12 редовних 

и 20 ванредних надзора, а контролне надзоре да спроводи уколико директори 

установа не поднесу благовремено детаљан извештај да су мере у остављеном року 

реализоване.  

Редован надзор је реализован у 20, ванредни у 37, а контролни надзор у 3 

установе  које обављају делатност предшколског, основног и средњег образовања и 

васпитања на подручју Ужица, а све на основу 22 издата налога и 21 обавештења 

урученог надлежним у надзираном субјекту, сходно члану 16. Закона о 

инспекцијском надзору. Ниво усклађености  пословања и поступања надзираних 

субјеката са  Законом, провераван је применом контролних листи. Уочене су 

неправилности у раду установа , отклоњене или битно умањене штетне последице 

по интерес ученика, деце и запослена лица, наиме  корективно је деловано са   27 

мера.  

Ванредни надзор установа обављан је: по представкама родитеља ученика, 

запослених, проверавана је валидност и веродостојност диплома за запослене у 

МУП-у и Војсци, по захтевима средњих школа за верификацију 26 нових 

образовних профила, основних школа за верификацију 8 група продуженог боравка 

и предшколске установе за верификацију делатности установе.  

У поступању, просветна инспекција је обавештавала друге надлежне органе, 

како би поступали у складу са овлашћењем: Прекршајни суд у Ужицу (поднета 2 

захтева за покретање прекршајног поступка против директора школе, због пријема 

у радни однос запосленог који не испуњава услове), санитарну инспекцију (за 

контролу хигијенско-техичких услова у школи) и  инспекцију рада (за контролу 

решења о  одмору и одсуству запослених). У току је поступање правосудних органа 

по  2 од напред наведених захтева за покретање прекршајног поступка. 

Приоритетне активности просветне инспекције у 2016. години биле су: 

безбедност ученика, верификација нових образовних профила, упис деце и 

ученика у основну и средњу школу, годишњи план рада установа за школску и 

радну  2016/17. годину, оцењивање ученика, организација допунске  наставе и 

заступљеност наставе стручним лицем. У превентивном раду просветна 

инспекције је посебну пажњу поклонила прописивању начина и поступака за 

заштиту и безбедност деце, односно ученика и спровођењу тих мера, укључујући и 

дежурство ученика за време трајања наставног процеса. 

 



О извршеном инспекцијском надзору у 2016. години сачињено је 65 

записника,  који садрже налаз стања и наложене мере, 120 усмених и 22 у писаној 

форми, са остављеним примереним роком за извршење.  

            Припремани су месечни извештаји о раду просветне инспекције и 

достављани Градској управи, а тематски извештаји достављани су  Министарству, 

на годишњем нивоу. 

Инспектор је присуствовао састанцима у Школској управи Ужице, где су 

разматране актуелне теме из надлежности просветне инспекције, донети закључци 

и мере ради уједначавања ставова из праксе инспекцијског и стручно-педагошког 

надзора. Остварена је успешна и добра   сарадња са Интерресорном комисијом.  

Није било пријава грађана да постоје нерегистровани субјекати који се баве 

основним, средњим и предшколским образовањем у Ужицу, у 2016. години. 

Није било притужби на рад просветне инспекције у 2016. години. 

Поред наведених активности, остварена је сарадња и са другим 

институцијама које су у корелацији са образовно-васпитним радом установа ( Дом 

здравља у Ужицу, Дом ``Петар Радовановић`` у Ужицу, Национална служба за 

запошљавање - Филијала у Ужицу и др.).  

Просветна инспекција је присуствовала  на 4 стручна скупа у организацији 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ради квалитетнијег 

остваривања постављених циљева инспекцијског надзора, у складу са Законом о 

инспекцијском надзору.  

 

ПРИЛОГ:  

ТАБЕЛА 1: ИЗВЕШТАЈ о обављеном инспекцијском надзору  

припремљеност за рад установа у  2016.; 

ТАБЕЛА 2: ИЗВЕШТАЈ о планираним и реализованим активностима у  

2016. години; 

ТАБЕЛА 3: ИЗВЕШТАЈ о решавању предмета и налагању мера  просветне 

инспекције у 2016. години.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТАБЕЛА 1: ИЗВЕШТАЈ о обављеном инспекцијском надзору- припремљеност за 

рад установа у  2016. години 

 

 

 

Редни 

број 

Назив установе и место Датум Број 

записника 

Број 

наложених 

мера 

1. ОШ``М.М. Луне``Каран 7.11.2016. 614-53/16 2 

2. ОШ``Ђ. Јакшић``Равни 8.11.2016. 614-54/16 2 

3.  ОШ``Б. Јанковић`` Кремна 9.11.2016. 614-55/16 3 

4. ОШ``Н. Матић``Ужице 15.12.2016. 614-68/16 3 

5. ОШ``Д.Јерковић``Ужице 12.12.2016. 614-66/16 1 

6. ОШ``А. Дејовић`` Севојно 24.11.2016. 614-61/16 - 

7. ОШ``С. Секулић`` Ужице 14.12.2016. 614-67/16 1 

8. Медицинска школа Ужице 30.11.2016. 614-56/16 2 

9. Ужичка гимназија 25.11.2016. 614-57/16 2 

10. Техничка школа 

,,Р.Љубичић`` Ужице 

17.11.2016. 614-62  /16 3 

 11. Техничка школа  Ужице 1.12.2016. 614-  64 /16 1 

12. Економска школа Ужице 9.12.2016. 614-  58 /16 2 

      
 

Нису прегледане : Прва основна школа краља Петра II у Ужицу, ОШ``М. В. 

Матић``Ужице `` ОШ``Стари град Ужице, Музичка школа у Ужицу, Уметничка школа 

у Ужицу  и Предшколска установа Ужице . 

 

 

  

                                              

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ТАБЕЛА 2: ИЗВЕШТАЈ о планираним и реализованим активностима у  

2016. години; 

  

  

УКУПАН БРОЈ ЗА  

2016. ГОД. 
  

ПЛАНИРАНО  РЕАЛИЗОВАНО 

РЕДОВАН НАДЗОР 12 20 

ВАНРЕДНИ НАДЗОР 20 37 

КОНТРОЛНИ НАДЗОРИ По потреби 3 

ДОПУНСКИ НАДЗОР - - 

ПРИТУЖБЕ НА РАД 

ИНСПЕКТОРА 
- - 

ПОДНЕТЕ  ПРИЈАВЕ 

ДРУГОМ НАДЛЕЖНОМ 

ОРГАНУ ЗА УЧИЊЕНО 

КРИВИЧНО ДЕЛО ИЛИ 

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП 

- - 

ЗАХТЕВ ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПРЕКРШАЈНОГ 

ПОСТУПКА 

- 2 

 



 



 

 


