
 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД НИШ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

ОДСЕК ЗА ПРОСВЕТНУ И СПОРТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 

 

На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору, Одсек за просветну и 

спортску инспекцију, Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе Града Ниша, 

доноси 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА  2019. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДСЕКА  ЗА ПРОСВЕТНУ И СПОРТСКУ 

ИНСПЕКЦИЈУ 

 

Надлежност Одсека за просветну и спортску инспекцију 

 

Одсек за просветну и спортску инспекцију обавља послове инспекцијског надзора у 

контроли примене закона у области просвете, са циљем да се превентивним деловањем 

или изрицањем мера оствари законитост и безбедност пословања и поступања надзираних 

субјеката и спрече или отклоне штетне последице. У циљу обезбеђења поштовања закона,  



просветна инспекција налаже мере прописане законом и иницира покретање поступка пред 

другим надлежним органима. 

У вршењу инспекцијског надзора, примењују се следећи закони:  

  1. Закон о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', бр.  

     88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020);  

 

  2. Закон о предшколском васпитању и образовању  (''Сл. гласник РС'', бр.  

   88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020); 

 

3. Закон о основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“, бр.55/13, 101/17,      

10/19 и 27/2018-др. закон); 

 

4. Закон о средњем образовању и васпитању („Сл.гл. РС“, бр.55/13, 101/17, 27/2018-

др. закон и 6/2020); 

 

5. Закон о дуалном образовању („Сл.гл. РС“, 101/17 и 6/2020); 

 

6. Закон о образовању одраслих (''Сл. гласник РС'', бр.55/2013,88/2017-др. закон, 

27/2018-др. закон и 6/2020-др. закон); 

 

7. Закон о инспекцијском надзору („Сл.гл. РС“,бр.36/15, 44/2018-др.закон и 

95/2018), 

8. Закон о просветној инспекцији ("Службени гласник РС", број 27/2018), 

као и велики број подзаконских аката. 

   На месечном нивоу, просветна инспекција сачињава месечни извештај о 

раду на основу појединачних извештаја сваког инспектора. Након 

достављања извештаја, врши се анализа   предмета сваког инспектора у 

циљу утврђивања законитости и благовремености поступања. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 



Извршиоци и организација 

 

Укупан број запослених у Одсеку  за просветну и спортску инспекцију је три 

просветна инспектора и шеф одсека, док је место спортског инспектора попуњено од 2020. 

године. Организација је таква да рад сваког инспектора обухвата све области које су 

предмет надзора. Одсек располаже рачунарима за сваког запосленог. Пријем странака се 

обавља свакодневно, а пријаве странака се примају усменим и писаним путем, телефоном 

или у електронском облику. Просветна инспекција у редовном надзору примењује 

контролне листе које је сачинило Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

Сачињен је и годишњи план рада просветне инспекције за школску 2019/2020. годину, који 

је одобрен од стране Министарства.  

 

Општи показатељи 

 

Организаципна јединица, местп: Градска управа града Нища, Секретаријат за 
инспекцијске ппслпве, Одсек за прпсветну и сппртску инспекцију, Нищ 

  Извештавање за период од 01.01. 2019. – 31.12.2019. године 

  
 

  
редован надзор, 
број мера 

контролни, 
ванредни, допунски 
надзор, број мера 

редни 
брпј: врсте ппдатака брпј инфпрмација/наппмена /исхпд  

1. укупан брпј надзпра:  185     

2. укупан брпј РЕДОВНИХ надзпра:  32     

      незнатан: 32 

3. 

редпван надзпр (ппдаци п ризику):   низак:                                               

    средои:                                                                                                                                                     

    виспк:                                                              

    
                                                                                                                                       
критишан: 

4. кпнтрплни  надзпр: 5     

5. ванредни надзпр:  153   
 6. дппунски надзпр  3     



7. 

надзпр кпји се пднпсип на примену 
закпна кпјим су уређене пснпве система 
пбразпваоа и васпитаоа и др. прпписа 
у устанпвама предщкплскг васпитаоа и 
пбразпваоа  11     

8. 

надзпр кпји се пднпсип на примену 
закпна кпјим су уређене пснпве система 
пбразпваоа и васпитаоа и др. прпписа 
у устанпвама пснпвнпг пбразпваоа и 
васпитаоа   71     

9. 

надзпр кпји се пднпсип на примену 
закпна кпјим су уређене пснпве система 
пбразпваоа и васпитаоа и др. прпписа 
у устанпвама средоег пбразпваоа и 
васпитаоа  94     

10. 

надзпр кпји се пднпсип на примену 
закпна кпјим је уређенп пбразпваое 
пдраслих и јавнппризнатих 
прганизатпра активнпсти и др. ппщтих 
аката  9   

 

11. 

брпј надзпра кпји се пднпсип на 
примену закпна кпјим је уређенп 
виспкп пбразпваое и др. ппщтих акта       

12. 

брпј надзпра кпји се пднпсип на 
примену закпна кпјим је уређен 
ушенишки и студентски стандард и др. 
ппщтих акта       

13. 

надзпр кпји се пднпсип на примену 
закпна кпји уређује защтиту 
станпвнищтва пд излпженпсти 
дуванскпм диму и др. ппщтих акта       

14. 
нерегистрпвани субјекти, брпј и врста 
мера спрпведених према истим        

 

предмет надзпра и укупан брпј 
предлпжених и налпжених 
превентивних мера и мера за 
пткљаоаое 
незакпнитпсти/неправилнпсти  
нпр. у кплпни у редпвнпм надзпру 
2 (2), (4) 
Тп Значи: два редпвна надзпра у 
предмету надзпра нпр. пријем у радни 
пднпс, две превентивне мере и  
четири мере за птклаоаое 

  
  



незакпнитпсти/неправилнпсти 

1. Раднп - правнпг статуса заппслених  24     

2. пбављаоа делатнпсти  5     

3. 
закпнитпсти рада и аката устанпве и 
директпра  13     

4. 
ппступаоа пп представкама 
заинтереспваних лица  153     

5. пријема у радни пднпс  5     

6. 
испуоенпсти услпва за рад и пбављаое 
делатнпсти - прпфили  33     

7. кпнтрпле уписа деце/ушеника/стутената  11     

8. прпглащаваоа технплпщкпг вищка  2     

9. 
закпнитпсти прганизације и спрпвпђеоа 
ппправнпг испита       

10. прпвере верпдпстпјнпсти јавне исправе  6     

11. пцеоиваоа - пригпвпр на пцену  3     

12. пцеоиваоа - жалба на закљушну пцену  3     

13. пцеоиваоа - жалба на испит       

14. 
защтите права деце/ушеника/студената - 
дискриминација       

15. 
защтите права деце/ушеника/студената - 
насиље, злпстављаое и занемариваое  3   

 

16. 
защтите других права 
деце/ушеника/студената   2     

17. редпвнпсти ппхађаоа наставе  6     

18. 
кпнтрпле ппступаоа устанпве пп 
преппрукама Защтитника грађана       

19. пснпвнпг пбразпваоа пдраслих       

20. избпра у зваое наставника       

21. 
преиспитиваоа ппступка избпра 
ушеника/сппртисте генерације       

22. 
избпра учбеника у складу са шл. 33. и 34. 
важећег Закпна п учбеницима        

23. 
защтита наставника, заппслених пд 
насиља и малплетнишке делинквенције       

24. 

акредитације виспкпщкплске 
устанпве/студијскпг прпграма/јединице 
ван седищта устанпве и (или) издаваое       



(дппуна) рещеоа п дпзвпли за рад 

25. 
Други предмети надзпра и изрешене 
мере:    

26. 

певентивнп делпваое, струшна и 
саветпдавна ппдрщка надзираним 
субјектима       

27. 

рещеоа у првпм степену и предмет 
надзпра (брпј решеоа и краткп 
пписати предмет надзпра)       

27. А.  
рещеоа у првпм степену - укупан  брпј 
налпжених мера     

28. 
жалбе на рещеоа/рещеоа у другпм 
степену       

29. управни сппрпви       

30. 
притужбе на рад инспекције, исхпди, 
пбласти рада на кпје су  се пднпсиле       

31. 
захтеви за ппкретаое прекрщајнпг 
ппступка  1     

32. захтеви за ппкретаое судскпг  ппступка       

33. 

кппрдинација инспекцијскпг надзпра са 
инспекцијским надзпрпм кпга врще 
друге инспекције  2     

34. Прпслеђени предмети, брпј:        

34.А 
Надзпр над радпм инспектпра – брпј 
инструкција  3     

34.Б 
Надзпр над радпм инспектпра – брпј 
мера       

34.В 
Извештаји, пбавештеоа п ппвереним 
ппслпвима, брпј:       

34.Г 
Сарадоа са Заштитникпм грађана, 
Ппвереникпм, брпј:  2     

34.Д 

Сарадоа са другим министарствима, 
другим државним прганима и 
прганизаципним јединицама 
Министарства, брпј:  2     

 

 

 

 



Превентивно деловање и обавештавање јавности 

 

Као једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора, представља и 

превентивно деловање, што подразумева тачно и правовремено информисање грађана, 

пружање стручне и саветодавне подршке и помоћи странкама, објављивање важних 

прописа, давање предлога, покретање иницијатива, упућивање дописа са препорукама и 

слично, чиме се подстиче правилност, исправност, уредност, безбедност и редовност у 

испуњавању обавеза надзираних субјеката.  

Просветна инспекција континуирано пружа стручну помоћ у вршењу поверених 

послова, заинтересованим лицима и надзираним субјектима у смислу давања стручних 

објашњења, упознавања са обавезама из прописа и указивања надзираним субјектима на 

могуће забрањене, односно штетне последице њиховог незаконитог рада. 

 

     Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом 

У поступку редовног инспекцијског надзора, инспектор поступа у границама 

предмета налога за инспекцијски надзор, предузима оне провере и друге радње које су 

садржане у контролној листи. Уколико се у току вршења инспекцијског надзора процени 

да постоји ризик ван контролне листе који је висок или критичан, инспектор покреће 

ванредан инспекцијски надзор. У поступку контроле утврђено је да је ниво усклађености 

поступања надзираних субјеката са прописима, који се утврђује путем контролних листи, 

на задовољавајућем нивоу. 

 

   Координација инспекцијског надзора 

   Присутна је константна сарадња са републичком просветном инспекцијом Министарства 

просвете , науке и технилошког развоја, као и са Школском управом, инспекцијом рада и 

другим органима. 

 

   Придржавање рокова за поступање 

Просветна инспекција се у свом раду придржава рокова за поступање по 

предметима у складу са Законом о општем управном постипку, Законом о инспекцијском 

надзору и другим прописима.  



                     Уочени проблеми и предлози за њихово превазилажење 

 

Највећи проблеми у раду Одсека за просветну и спортску инспекцију огледају се у 

недовољном броју извршилаца на радном месту просветног инспектора.  Правилником о 

утврђивању потребног броја просветних инспектора у општинској, односно градској 

управи, утврђено је да је за територију Града Ниша потребно пет просветних инспектора. 

 

 

                                                                                           Шеф Одсека за просветну 

                                                                                              и спортску инспекцију 

 

                                                                                   Душица Јанојлић, дипл.инж.саобр. 


