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I  УВОДНИ ДЕО 

        Министарство просвете, науке и технолошког развоја, преко просветних инспектора 

врши надзор над применом Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени 

гласник РС”, 88/17, 27/18-други закони 27/18-други закон, у даљем тексту: Закон), прописа 

донетих на основу овог Закона, Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени 

гласник РС”, бр. 18/10 и 101/17), Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број 

101/17), Закона о образовању одраслих („Службени гласник РС“, бр. 55/13и 88/17), Закона о 

ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13), Закона о 

високом образовању („Службени гласник РС”, број 88/17), Закона о уџбеницима („Службени 

гласник РС“, број 68/15), Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму 

(„Службени гласник РС“, број 30/10).  

          План рада просветне инспекције у школској 2018/19 години усмерен је ка остваривању 

циљева као што су:  

Обављање образовно васпитне делатности у складу са законом 

Усклађеност општих аката установе са законом  

Обезбеђивање легитимности рада установе преко легално изабраних органа 

Извештавање о раду свих учесника васпитно образовног процеса 

Планирање и програмирање свих видова образовно васпитног процеса 

Повећање обухваћености деце/ученика у васпитно образовном процесу и смањење осипања 

деце/ученика 

Повећање заштите права деце/ученика  

Вођење евиденције и издавање јавних исправа на прописаним обрасцима 

Коришћење одобрених уџбеника и другог дидактичког материјала 

Смањење незаконитих пријема у радни однос 

Заштита од изложености дуванском диму 

 

            Сагласно члану 10. Закона о инспекцијском надзору, сачињен је План рада просвете 

инспекције за радну/школску 2019/2020. годину.  

       У радној/школској 2019/2020. години планирано је да  просветни инспектори ( укупно 163 

инспекторa, од тог броја 23 републичка, 13 покрајинских, 126 градских и општинских 

инспектора) изврше редовни инспекцијски надзор над радом 1379 установа доуниверзитетског 

образовања и васпитања и 41 редовни инспекцијски надзор над радом  установама високог 

образовања и ученичког и студентског стандарда у Републици Србији. 

 

 Планира се инспекцијски надзор над радом: 

 222  предшколскe установe, од тога 140 приватних 

 872 основнe школe од тога 15 приватних 

 258 средњих школа од тога  57 приватних 
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 15 ЈПОА  

 2 образовна центра 

 

 8 ШОСО 

 3 ШОМО 

 5 музичких школа које су основне и средње 

 2 универзитета 

 17 факултета од тога 7 приватних 

 1 академија  

 12 високих школа од тога 7 приватних 

 6 ученичких домова и  

 4 студентска центара 
 

          Циљ плана је да се изврши надзор над већим делом приватних предшколских установа, 

свим приватним основним школама, већим делом средњих школа и високих школа, факултета 

и универзитета, као и над установама у којима није вршен редовни надзор у протекле две 

године и установама у којима је претходним редовним надзором процењен  висок ризик. 

       Редовни надзор ће се вршити коришћењем нових контролних листа које су објављене на 

сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

(http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste-u-prosveti/),      

употребом метода и техника како је прописано Законом о инспекцијском надзору ("Службени 

гласник РС", бр. 36/2015) и Законом о просветној инспекцији ("Службенигласник РС", бр. 

27/2018), који су темељ за поступање просветне инспекције уз обавезно коришћење 

контролних листа у редовном инспекцијском надзору. 

          Контролне листе су унете у систем е инспектор, у ком ће ове школске године, радити 

само републички инспектори, док се за  покрајинске, градске и општинске просветне 

инспекторе планира обука и почетак рада од следеће школске године. 

           Сектор за инспекцијске  послове Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  

планира и извршењењ 4 редовна инспекцијаска   надзора, у четири стране државе у којима се 

реализује настава сагласно Правилнику о остваривању образовно васпитног рада у 

иностранству.  

         Сагласно Правилнику о облику и начину вршења унутрашње контроле у просветној 

инспекцији, републички просвети инспекотори  планирају да континиурано врше контролу 

законитости, односно правилности рада просветног инспектора и државног службеника 

овлашћеног за вршење инспекцијског надзора у области просвете  који врше надзор у првом 

степену . 

          Ванредни инспекцијски надзор обављаће се у складу са чланом 6. став 3. Закона о 

инспекцијском надзору а у складу са процењеним ризиком. Процена ризика вршиће се сходно 

одредбама Правилникао посебним елементима процене ризика, учесталости вршења 

инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског 

надзора у области образовања и васпитања("Службенигласник РС", бр. 63/2018). 

 

Јасмина Јовановић 

в.д. помоћника министра 

 

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste-u-prosveti/
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Град/Општина ПЛАНДИШТЕ 

Име и презиме Татјана Ђорђијевски 

Адреса Локална самоуправа Пландиште, Војводе Путника бр. 38     Пландиште 

Број легитимације 
Број службеног овлашћења: 614-3/2016-01-IV, издатог дана: 

14.11.2016.године 

Број редовних надзора 4 

Преглед надзираних 

субјеката у којима ће се 

вршити редовни надзор 

ПУ 

"Срећно 

детињство'' 

Пландиште 

незнатан 

степен 

ризика 

ОШ 

Доситеј 

Обрадовић 

Пландиште 

незнатан 

степен 

ризика 

ОШ 

Јован Стерија 

Поповић 

Велика Греда 

незнатан 

степен ризика 

ОШ 

Јован 

Јовановић 

Змај 

Хајдучица 

незнатан 

степен 

ризика 

 

 

Период у коме ће се 

вршити редовни надзор 
01.10.2019.– 01.04.2020. године 

Очекивани број 

ванредних надзора и 

период у коме ће се 

вршити 

Очекивани 

број надзора 
Период 

10 01.09.2019– 31.08.2020. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


