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 2017. 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.гл. РС“, бр.88/2017)
2. Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл.гл. РС“, бр.18/10, 101/17)
3. Закон о основном образовању и васпитању(„Сл.гл. РС“, бр.55/13, 101/17)
4. Закон о средњем образовању и васпитању(„Сл.гл. РС“, бр.55/13, 101/17)
5. Закон о дуалном образовању („Сл.гл. РС“, 101/17)
6. Закон о образовању одраслих („Сл.гл. РС“, бр.55/13)
7. Закон о инспекцијском надзору („Сл.гл. РС“, бр.36/15),
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 место спортског инспектора није попуњено.
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 2018.годину, који је одобрен од стране
Министарства.

Општи показатељи

Организациона јединица, место: Градска управа града Ниша, Секретаријат за
инспекцијске послове, Одсек за просветну и спортску инспекцију, Ниш
Извештавање за период од 01.01. 2017. – 31.12.2017. године
редован надзор,
број мера
редни
број:

врсте података

број

1.

укупан број надзора:

321

2.

укупан број РЕДОВНИХ надзора:

23

контролни,
ванредни, допунски
надзор, број мера

информација/напомена /исход

незнатан: 16
редован надзор (подаци о ризику):

низак: 5
средњи: 1
висок: 1

3.

критичан:
4.
5.
6.

контролни надзор:
ванредни надзор:
допунски надзор

18
298
5

9
21

7.

надзор који се односио на примену
закона којим су уређене основе система
образовања и васпитања и др. прописа
у установама предшколскг васпитања и
образовања

40

40

8.

надзор који се односио на примену
закона којим су уређене основе система
образовања и васпитања и др. прописа
у установама основног образовања и
васпитања

197

12

185

9.

надзор који се односио на примену
закона којим су уређене основе система
образовања и васпитања и др. прописа
у установама средњег образовања и
васпитања

61

5

56

10.

надзор који се односио на примену
закона којим је уређено образовање
одраслих и јавнопризнатих
организатора активности и др. општих
аката

1.
2.

број надзора који се односио на
примену закона којим је уређено
високо образовање и др. општих акта
број надзора који се односио на
примену закона којим је уређен
ученички и студентски стандард и др.
општих акта
надзор који се односио на примену
закона који уређује заштиту
становништва од изложености
дуванском диму и др. општих акта
нерегистровани субјекти, број и врста
мера спроведених према истим
предмет надзора и укупан број
предложених и наложених
превентивних мера и мера за
откљањање
незаконитости/неправилности
нпр. у колони у редовном надзору
2 (2), (4)
То Значи: два редовна надзора у
предмету надзора нпр. пријем у радни
однос, две превентивне мере и
четири мере за отклањање
незаконитости/неправилности
Радно - правног статуса запослених
обављања делатности

3.

законитости рада и аката установе и
директора

4.

поступања по представкама
заинтересованих лица

11.

12.

13.
14.

5.

12

10

12

10

2

2

46
5

Укупно: 16
15
15

Укупно: 215
27

38

10

28

5
25

10

27

6.

пријема у радни однос
испуњености услова за рад и обављање
делатности - профили

53

15

38

7.

контроле уписа деце/ученика/стутената

10

10

8.

проглашавања технолошког вишка

9.

законитости организације и спровођења
поправног испита

10.

провере веродостојности јавне исправе

1

1

11.
12.
13.

оцењивања - приговор на оцену
оцењивања - жалба на закључну оцену
оцењивања - жалба на испит

14.

заштите права деце/ученика/студената дискриминација

16.

заштите права деце/ученика/студената насиље, злостављање и занемаривање
заштите других права
деце/ученика/студената

17.

редовности похађања наставе

18.

контроле поступања установе по
препорукама Заштитника грађана

19.

основног образовања одраслих

20.

избора у звање наставника

21.

преиспитивања поступка избора
ученика/спортисте генерације

22.

избора уџбеника у складу са чл. 33. и 34.
важећег Закона о уџбеницима

15.

23.

24.

27.
27. А.

решења у првом степену - укупан број
наложених мера

28.

жалбе на решења/решења у другом
степену

29.

управни спорови

30.

притужбе на рад инспекције, исходи,
области рада на које су се односиле

26.

3

14

9

5

26

21

6

5

6

3

1

заштита наставника, запослених од
насиља и малолетничке делинквенције
акредитације високошколске
установе/студијског програма/јединице
ван седишта установе и (или) издавање
(допуна) решења о дозволи за рад
Други предмети надзора и изречене
мере:
певентивно деловање, стручна и
саветодавна подршка надзираним
субјектима
решења у првом степену и предмет
надзора (број решења и кратко
описати предмет надзора)

25.

8
6

1

1

31.
32.

33.
34.
34.А
34.Б
34.В
34.Г

34.Д

захтеви за покретање прекршајног
поступка

92

захтеви за покретање судског поступка
координација инспекцијског надзора са
инспекцијским надзором кога врше
друге инспекције

1

Прослеђени предмети, број:
Надзор над радом инспектора – број
инструкција
Надзор над радом инспектора – број
мера
Извештаји, обавештења о повереним
пословима, број:
Сарадња са Заштитником грађана,
Повереником, број:
Сарадња са другим министарствима,
другим државним органима и
организационим јединицама
Министарства, број:

92

47
3

7

5

14

8

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. Радно место
спортског инспектора није попуњено.
Шеф Одсека за просветну
и спортску инспекцију
Душица Јанојлић,дипл.инж.саобр.

