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УВОДНИ ДЕО 

                                                                       О  ПРОСВЕТНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ 

 

Просветна инспекција у вршењу инспекцијског надзора контролише примену закона и других прописа у области 

предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, образовања одраслих, дуалног образовања, високог образовања, 

уџбеника, ученичког и студентског стандарда, науке и истраживања и Националног оквира квалификација. 

Просветна инспекција обавља инспекцијски надзор и у другим областима у којима је посебним законом утврђена њена 

надлежност.  

Законом о просветној инспекцији уређени су, поред осталог, послови просветне инспекције, овлашћења просветног 

инспектора, као и поверавање послова инспекцијског надзора.  

Делокруг просветне инспекције обухвата инспекцијски надзор над применом Закона о основама система образовања и 

васпитања (“Службени гласник РС”, 88/2017, 27/2018-други закони 27/2018-други закон, 10/2019 и 6/2020), Закона о 

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

образовању одраслих, („Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 88/2017, 27/2018 и 6/2020), Закона о дуалном образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 101/2017 и 6/2020), Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 

27/2018, 73/2018, 67/2019, 6/2020, 11/2021 – Аутентично тумачење и 67/2021), Закона о ученичком и студентском стандарду 

(„Службени гласник РС”, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 и 10/2019), Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 

27/2018), Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, број 49/19), Закона о Националном оквиру 

квалификација Републике Србије („Службени гласник РС“, број 27/19 и 6/20), Закона о дуалном моделу образовања у 

високошколским установама („Службени гласник РС“, број 66/19) и Закона о заштити становништва од изложености 

дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/2010), подзаконских и других акта донетих на основу наведених закона 

који уређују организацију и начин рада субјеката надзора: установа предшколског васпитања и образовања, установа 

основног и средњег образовања и васпитања, послодаваца, установа за образовање одраслих и јавнопризнатих организатора 

активности, високошколских установа, установа у области ученичког и студентског стандарда, завода, центара за стручно 

усавршавање, института и других надзираних субјеката, као и нерегистрованих субјеката. 

Закони, подзаконска и друга акате која су основ за вршење инспекцијског надзора, годишњи план рада просветне 

инспекције, контролне листе, извештај о раду и друге информације о раду просветне инспекције објављују се на званичној 

интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

Просветна инспекција је организована у Сектору за инспекцијске послове Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја којим руководи помоћница министра за инспекцијске послове – просветни инспектор.  

Законом о просветној инспекцији прописано је да послове просветне инспекције обавља просветни инспектор у 

министарству надлежном за послове образовања и васпитања, а у органу покрајинске управе надлежне за послове 

образовања и васпитања и градском и општинском органу надлежном за послове образовања и васпитања послове просветне 

инспекције обавља просветни инспектор као поверене. 

Важећим правилницима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Министарства и органа покрајинске 

управе надлежне 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 243 радна место за просветне 

инспекторе, од којих је 171 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 око 2900, јасно је да је број ангажованих инспектора који врше надзор у односу на број установа образовања 

више него незадовољавајући. 

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, у 

чијој надлежности је, у оквиру сопственог софтверског решења – База записника, односно евидентирање записника/решења, 

евиденција о просветним инспекторима у Републици Србији и саветодавним посетама просветних инспектора.  

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 сачинио Предлог правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места на основу одредаба наведеног Закључка. Наведени предлог садржи укупно 41. радно масто систематизовано за 

послове инспекцијског надзора. 

У складу са одредбама Уредбе о изменама и допунама Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних 

места државних службеника („Службени гласник РС“, број 42/2019) од 14.06.2019. године која је ступила на снагу 22.06.2019. 
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године сви просветни инспектори који су испунили законске услове променили су звање из звања саветник у звање самостални 

саветник. 

ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ 

 

Овлашћења Министарства у односу на органе којима је поверено вршење инспекцијског надзора уређена су Законом о 

просветној инспекцији и другим законима. 

Правилником о утврђивању броја просветних инспектора у општинској, односно градској управи („Службени гласник 

РС“, број 52/2018), утврђен је потребан број просветних инспектора који послове инспекцијског надзора обављају као 

поверене у општинској односно градској управи, а којим се обезбеђује вршење поверених послова и остваривање функције 

инспекцијског надзора. 

Укупан утврђен број 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 136. 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 утврђеног броја наведеним правилником). 

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 2020/2021. години донето је 3 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 2020./2021. години износио 2.  

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

поверене, у школској 2020/2021. години, сачињено је 428 инструкција за рад, а извршено је 435 надзора над радом 

инспектора. 
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На основу месечних извештаја и перманентне сарадње са руководиоцима просветне инспекције, као и са просветним 

инспекторима у покрајинском органу, Граду Београду и другим градовима/општинама, констатује се да је стање у области 

извршавања поверених послова инспекцијског надзора на задовољавајућем нивоу. 

 

ОПРЕМЉЕНОСТ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

У вези опремљености просветних инспектора, на свим нивоима, још увек је слаба техничкa опремљеност просветне 

инспекције у смислу поседовања лап-топова, рачунара, скенера, штампача и службених моторних возила.  

У 2020/2021. години Министарство је, за потребе Сектора за инспекцијске послове, кроз поступак јавне набавке - 

закуп службених аутомобила, закупило девет службених аутомобила за вршење теренског инспекцијског надзора у следеће 

три године. На овај начин повећана је учесталија доступност надзираних субјеката просветним инспекторима у 

Министарству који су ангажовани на територији Републике, било да је реч о саветодавним посетама или о неком од 

инспекцијских надзора. 

Сектор је прибавио у поступку јавне набавке и  4 уређаја (копир, скенер и штампач) и 4 рачунара.  

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

доноси се у складу са одредбама члана 44. Закона инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/2015, 44/2018- др. 

закон и 95/2018) који, поред осталог, прописује да се годишњи извештај о раду доставља Координационој комисији за 

инспекцијски надзор Владе, ради давања сагласности до 1. марта текуће године за претходну годину, као и да се исти 

објављује на званичној интернет страници инспекције.  

Како се годишњи план инспекцијског надзора доноси за школску, односно радну годину, на основу одредаба Закона о 

просветној инспекцији („Службени гласник РС“, бр. 27/2018), просветна инспекција доноси и годишњи извештај о раду 

аналогно наведеној одредби, односно Извештај се доноси се за претходну школску/радну годину. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

Годишњи план рада просветне инспекције за школску/радну 2020/2021. годину садржи циљеве који су исказани у 

Годишњем плану рада просветне испекције за наведену школску/радну годину, у Плану рада Владе, Плану јавних набавки, 
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буџету и оперативним кварталним и месечним плановима које просветна инспекција креира у циљу реализације годишњег 

плана рада. 

Законодавна активност Сектора за инспекцијске послове и подношење иницијатива за измену закона и других 

прописа 

      Планом рада Владе за 2021. годину, Сектор за инспекцијске послове је планирао доношење Закона о изменама и 

допунама Закона о просветној инспекцији. 

       На предлог Сектора за инспекцијске послове министар просвете, науке и технолошког развоја је донео Решење о 

образовању Радне групе за израду Закона о изменама и допунама Закона о просветној инспекцији. Овим изменама и допунама 

важећег Закона, просветна инспекција ће даље наставити да дефинише специфичности просветне инспекције и јачање њених 

надлежности и овлашћења у односу на Закон о инспекцијском надзору који на општи начин уређује инспекције и инспекцијски 

надзор.  

      Закључком Владе 05 Број: 011-8224/2021-1 од 15. септембра 2021. године Влада је усвојила Програм јавне расправе о 

Нацрту закона о изменама и допунама Закона о просветној инспекцији на основу ког се јавна расправа о Нацрту закона 

спроводи у периоду од 16. септембра 2021. године до 5. октобра 2021. године постављањем на званичној интернет страници 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Позива за јавну расправу, текста Нацрта закона са Образложењем, 

Преглед одредаба које се мењају и Образац за достављање предлога и сугестија.  

 Наведени материјал постављен је на сајт Министарства. 

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о просветној инспекцији прецизира одредбе садржане у посебним 

законима који су донети од априла 2018. године, када је  Закон о просветној инспекцији ступио на снагу, који  прописују 

надлежност просветне инспекције у вршењу надзора над применом истих закона: Закон о науци и истраживањима 

(„Службени гласник РС“, број 49/19), Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник 

РС“, број 27/19 и 6/20) и Закон о дуалном моделу образовања у високошколским установама („Службени гласник РС“, број 

66/19), уређује институт самопровере испуњености захтева из контролне листе и самопроцене ризика специфициран у односу 

на инспекцијски надзор у образовању, прописивање одредаба које уређују службену одећу и обућу републичког просветног 

инспектора и стручно усавршавање, као и прецизирање  појединих законских одредби које се односе на послове просветног 

инспектора, овлашћења, поверавање послова инспекцијског надзора и процедуру доношења правилника којим се утврђује 

број просветних инспектора у општинама и градовима. 

Сектор за инспекцијске послове је током школске 2020/2021. године, кроз рад у радним групама које организују 

сектори министарства, узимао учешће у раду на законима, правилницима, стручним упутствима и другим прописима. 
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Посебно се истиче иницијатива Сектора за инспекцијске послове за изменом и допуном кровног закона, односно Закона о 

основама система образовања и васпитања, којом је предложено отклањање нејасноћа у примени наведеног закона у више 

одредаба.    

У циљу предузимања мера којим се јача капацитет просветне инспекције 

 на предлог Сектора за инспекцијске послове, Интегрални део Стратегије развоја образовања и васпитања од 2020. до 

2023. године чини и Предлог којим се уводи систем самопровере испуњености захтева из контролне листе, односно 

самопроцене ризика у складу са одредбама закона којим је уређен инспекцијски надзор. 

 Интегрални део Акционог плана за спровођење стратегије развоја образовања од 2021. до 2023. године чини и 

предлог овог Сектора који се односи на обуке директора и секретара, односно континуирано остваривање обука за директоре 

и секретара установа - (самопровера испуњености захтева из контролне листе/самопроцена ризика – посебно исказан 

процењен критичан и висок ризик надзираног субјекта, у редовном надзору у складу са одредбама закона којим је уређен  

инспекцијски надзор, члан 14.). 

Праћење остваривања 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 мерљиви параметри. 

        У школској 2020/2021. години извршено је укупно 6544 инспекцијских надзора од којих је: 980 редовних 

инспекцијских надзора, 5074 ванредних инспекцијских надзора, 436 контролних и 34 допунска инспекцијска надзора.  

        Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по законом заштићена добра, права 

и интересе (превентивно деловање инспекције) исказује се кроз око 3498 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 су 404 

биле превентивне мере што је нешто више од 11%.  

        Реализација редовних инспекцијских надзора 

Број планираних редовних надзора за школску 2020/2021. годину ниво република/покрајина/град/општина износио је 

1206. Реализација годишњег плана за школску 2020/2021. годину износи око 84%.  
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Просветни инспектори у Министарству извршили су укупно 171 редовних инспекцијских надзора (планирано 176, 

реализација 97%), од којих је 137 у доуниверзитетском образовању (планирано 139, реализација 98.5%) и 34 у високом 

образовању и ученичком и студентском стандарду (планирано 37, реализација 92%).  

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 88.68% надзираних субјеката; 

– низак ризик 9% надзираних субјеката; 

– средњи ризик 1.89% надзираних субјеката; 

– висок и критичан ризик око 0.5% надзираних субјеката; 

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

 

        Реализација ванредних инспекцијских надзора 

        Просветна инспекција је у школској 2020/2021. години реализовала 4760 ванредних инспекцијских надзора. 

Ванредни инспекцијски надзори у току школске 2020/2021. године извршени су превасходно по основу иницијативе органа, 

као и по представкама правних или физичких лица. 

        Сектор за инспекцијске послове је у периоду од 1.09.2020. године до 31.08.2021. године запримио 4527 представке. 

 

            Реализација контролних инспекцијских надзора  

           Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по законом заштићена добра, права 

и интересе (корективно деловање инспекције) исказује се кроз 416 извршена контролна инспекцијска надзора којима је 

контролисано отклањање утврђених незаконитости у редовном, ванредном и допунском инспекцијском надзору.  

ГОДИШЊА АНАЛИЗА ОБРАЂЕНИХ ЗАПИСНИКА 

 

          У току 2020/2021. године вршена је анализа записника који су достављени у Базу записника.  

          На основу података из годишње анализе обрађених записника, достављених у Базу записника, за доуниверзитетско 

образовање, евидентирано је 2833 записника, од којих је ванредних 1857, редовних 714 и контролних 262, док за високо 

образовање износи укупно 918 записника, и то: ванредних 862, редовних 40 и контролних 16. 
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 Редовни Ванредни Контролни Допунски 

Основне школе 459 767 150 3 

Средње школе 169 756 70 5 

Предшколске 

устранове 
72 188 39 1 

ЈПОА 3 141 2  

Високошколске 

установе 
27 860 14  

Домови 13 2 2  

Заводи 2 0 1  

Центри за 

стручно 

усавршавање 

9 5 0  

     

Укупно 754 2719 278 9 

 

                                               
Графикон бр. 1                                                                                      Графикон бр. 2                                     

(У Графикону број 1 приказан је укупан број инспекцијских надзора у установама у АП Војводини, Граду Београду и 

ужој Србији – доуниверзитетско образовање, а у графикону број 2 – у установама високог образовања).  
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Годишња анализа достављених записника обухватила је и разврставање предметних записника према предмету 

инспекцијског надзора за доуниверзитетско образовање и високо образовање. 

  

- доуниверзитетско образовање – предмети надзора изражени у опадајућем броју:  

1. проверa стечене спреме и веродостојности јавне исправе 1518; 

2. утврђивање извршења мера које су наложене надзираном субјекту у оквиру ванредног инспекцијског надзора 250; 

3. поступање по представкама заинтересованих лица 478; 

4. обављање делатности 249; 

5. испуњеност услова за рад и обављање делатности – профили 183; 

6. законитост рада и аката установе и директора 250; 

7. представке у вези заштите права деце/ученика – борба против вршњачког насиља, злостављања, занемаривања и 

дискриминације 45; 

8. радно – правни статус запослених 96; 

9. пријем у радни однос/ангажовање наставника 75; 

10. испуњеност услова за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих 49;  

11. контролу уписа детета/ученика 13; 

12. проглашавање, преузимање и ангажовање технолошког вишка наставника 6; 

13. оцењивање ученика 18; 

14. стручну заступљеност 35; 

15. преиспитивање поступка избора ученика/спортисте генерације 4; 

16. законитост организације и спровођења разредног/поправног/матурског испита 2; 

17. остваривање наставног плана и програма 6; 

18. контролу поступања по препорукама Заштитника грађана/Повереника за информације од јавног значаја 3. 

- високо образовање и ученички и студентски стандар - предмети надзора изражени у опадајућем броју: 

1. проверу стечене спреме/звања и веродостојности јавне исправе 913; 

2. утврђивање извршења мера које су наложене надзираном субјекту у оквиру ванредног инспекцијског надзора 8; 

3. надзор над радом установе у делу примене прописа из области ученичког и студентског стандарда 0; 

4. избор у звање наставника 5; 

5. законитост рада и аката установе и директора/декана 18; 

6. радно-правни статус запослених 2; 
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7.  поступање по представкама заинтересованих лица 6; 

8. контролу поступања по препорукама Заштитника грађана/Повереника за информације од јавног значаја 3; 

 

            У вези записника који су разврстани према предмету надзора свакако се у претходној школској години може уочити 

велики број записника који су за предмет имали проверу стечене спреме/звања и веродостојности јавне исправе и то посебно 

у високом образовању у односу на друге предмете надзора, односно у односу на друге контролне тачке прегледа. 

Следи табеларни преглед у Графикону бр. 3  

                                                                                              

            
      ЛЕГЕНДА 

 I - Радно-правни статус запослених 

III - Законитост рада и аката установе и директора/декана/ректора 

IV - Поступање по представкама заинтересованих лица 
X - Провера стечене стручне спреме и веродостојности јавне исправе/дипломе 

XIV - Контрола поступања по препорукама Заштитника грађана/Повереника за информације од јавног значаја 

XVI - Избор у звање наставника 
XX - Контролни инспекцијски надзор – утврђивање извршења мера које су наложене надзираном субјекту у оквиру редовног/ванредног/контролног инспекцијског надзора 

 

 

Графикон број 4. приказује број достављених записника у Базу записника у школској 2019/2020 и 2020/2021. години. 

Годишња анализа достављених зписника у Базу записника, за школску 2019/2020. и 2020/2021. годину указује на пораст  

инспекцијских надзора у односу на претходну школску годину на основу достављених записника у Базу. 
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   Графикон бр. 4 

 

Координисани инспекцијски надзори са другим инспекцијама, сагласно одредбама Закона о инспекцијском надзору, 

током школске 2020/2021. године предвиђени су кроз рад на састанцима у радним подгрупама при Координационој комисији 

за инспекцијски надзор Владе Републике Србије, Радне групе за унутрашњи развој, у којој је помоћник министра, 

истовремено и просветни инспектор, председник Радне групе, као и кроз рад Радне грпе за угоститељство и туризам.  

У наведеном периоду Радна група за унутрашњи надзор се састала четири пута. 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 инспекцијом рада, туристичком инспекцијом, буџетском и 

санитарном инспекцијом. 

– Просветна инспекција, односно просветни инспектори у вршењу инспекцијског надзора придржавају се законом 

прописаних рокова.  

– У школској 2020/2021. години поднето је 6 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.  

– Просветни инспектори су у школској 2020/2021. години, у току вршења инспекцијског надзора, поднели укупно 7 

пријавa за покретање прекршајног /кривичног поступка.  
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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.  

Спроведеним инспекцијским надзорима, предлагањем односно налагањем мера за отклањање утврђених 

незаконитости, неправилности и недостатака у раду, контролом извршења предложених односно наложених мера, 

доношењем инструкција, пружањем стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима у свакодневним контактима за 

области из законом утврђених надлежности просветне инспекције и другим видовима превентивног деловања, са врло малим 

одступањима реализован је План рада просветне инспекције за школску/радну 2020/2021. годину. 

 

САВЕТОДАВНЕ ПОСЕТЕ 

     

Ради контроле примене превентивних мера које су на снази ради спречавања ширења вируса КОВИД19, а садржане су 

у препорукама министра и Кризног штаба, од марта завршно са септембром месецом 2020. године, односно  на почетку нове 

школске 2020/2021. године, просветни инспектори Министарства, покрајински просветни инспектори и општински/градски 

инспектори извршили су саветодавне посете у установама доуниверзитетског образовања и васпитања, укупно 1752.   

Ради контроле поступка, законитости и подршке установама у реализацији завршног испита у школској 2020/2021. 

години, просветна инспекција је у основним школама на триторији Републике присуствовала завршном испиту у 565 

установа.  

Током школске 2020/2021. године просветни инспектори Републике Србије  извршили су још 1221 сватодавну посету.  

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ПРОСВЕТНИХ ИНСПЕКТОРА 
 

У току школске 2020/2021. гоине, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, на предлог Сектора за 

инспекцијске послове, је у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Националном академијом 

за јавну управу донело Секторски посебан програм обуке просветних инспектора за 2021. годину, број 151-00-72/2020-13/2 

од 21.12.2020. године, на који је Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе дао мишљење и 

који је акредитован и уписан у централну евиденцију програма стручног усавршавања у јавној управи. 

Просветни инспектори су током претходне школске године похађали on line обуке у организацији Националне 

академије за јавну управу, и то: 
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- „Припрема за почетак школске 2020/21. године - препоруке за безбедан повратак у школе током пандемије 

COVID/19“ 

 - „Етика и интегритет;“ 

- Анти – стрес радионица; 

- Надзор над применом мера за заштиту становништва од заразних болести; 

- Мобинг – Спречавање и заштита од злостављања на раду; 

- „Моћ повратне информације“; 

- Обука администратора у еИнспектору; 

- Родна равноправност; 

- Вештине комуникације и професионалног понашања инспектора; 

- Заштита података о личности. 

У циљу уједначавања рада просветних инспектора Сектор за инспекцијске послове је у периоду од 13. - 16.7.2021. 

године реализовао стручни скуп на Копаонику. Обрађене су следеће теме: 

- достављање записника у Базу и евиденција о инспекцијксом надзору;  

- записници – први и други степен; 

- сарадња општинских, градских, покрајинских и републичких инспектора; 

- искуства у примени 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; 

- унутрашња контрола; 

- радионица „Тимски рад“; 

- радионица „контролне листе“ 

- радионица „припреме за годишњи план рада“.  
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