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1. УВОД 
 

План рада  представља акт који има за циљ унапређење  рада просветног 
инспектора  у спровођењу инспекцијских надзора на територији града Лознице за период 
јануар-децембар 2019. године, и донет је на основу чл.10. Закона о инспекцијском надзору 
(«Службени галсник РС», бр.36/15) и чл. 7. Закона о просветној инспекцији  («Сл. гласник 
РС», бр.27/18).    

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова 
просветне инспекције у 2020. години  и сачињен је  ради праћења  рада образовно 
васпитних установа  на територији града Лознице. 
 Предности израде Годишег плана, огледају се у: праћењу квалитета обављања 
процеса образовања и васпитања у установама које се баве овом делатношћу; 
квалитетнијем прикупљању података за вођење евиденције и ажурирање рада образовних 
установа; превенцији и заштити од насиља ; квалитетнијем пружању информација свим 
учесницима процеса образовања и васпитања о примени Закона из ових области; 
 подизању свести о значају образовања и васпитања; успостављању, одржавању и 
унапређењу информационог система система образовања и васпитања  и сл. 
                          

2. ЦИЉЕВИ 
 

Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора су: непосредна примена закона и 
других прописа тј. планираних мера и активности превентивног деловања инспекције и 
планираних мера и активности за спречавање обављања делатности и вршења активности 
нерегистрованих субјеката; очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у 
коме ће се вршити редовни инспекцијски надзор, као и други елементи од значаја за 
планирање и вршење инспекцијског надзора. 
 Општи циљ овог Плана су: 
- контрола примене прописа у образовно васпитним установама , а ради несметаног 
обављања делатности у области образовања и васпитања  
- подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог 
- обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета , ученика и 
одраслог , развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције у 
међусобним односима учесника процеса образовања и васпитања    
- шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна 
укљученост ученика у систем образовања и васпитања  
-  потпунији развој детета са циљем његовог што успешнијег укључивања у друштвену 
заједницу . 
 Ефикасна организација инспекцијског надзора у области образовања  остварује се 
унапређењем самог надзора, координацијом активности, континуалним праћењем нових 
прописа у овој области, квалитетном проценом ризика, континуалном едукацијом 
субјеката образовања . 
 Посебан циљ делотворног спровођења инспекцијског надзора у области 
образовања, постиже се стављањем приоритета на превентивне мере, надзирање и 
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контролу њиховог спровођења у сврху што комплетнијрг развоја детета и елиминације 
негативних појава и дешавања у процесу образовања . 
 
 

3. ПРОПИСИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА  
 

  
            - Закон о основама система образовања и васпитања ( « Сл гл.РС« број 
88/17) 
           - Закон о основном образовању и васпитању ( « Сл.гл. РС « број 101/17 )  
           - Закон о средњем образоваеу и васпитању  ( « Сл.гл. РС « број 101/17 )  
            - Закон о предшколском образовању ( « Сл.гл. РС « број 101/17 )  
            - Закон о дуалном образовању ( « Сл.гл. РС « број 101/17 ) 
           - Закон о просветној инспекцији ( « Сл.гл.РС « број 27/18 ) 
            -Закон о инспекцијском надзору ( «Сл. гласник РС», бр.36/15); 
           - Закон о општем управном поступку («Сл.лист СРЈ»,бр 33/97 /31/2001 и «Сл.гл.РС», 
бр.30/10 и 18/16 ). 
 

4. ПЛАНИРАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНИХ КОНТРОЛА 
 

 План рада је израђен на основу искуства  инспектора из претходних инспекцијских 
контрола  и базе података формиране на основу контрола у претходном периоду. 

 У оквиру инспекцијског надзора инспектор предузима следеће активности: 

1. Поступање установа у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања 
и васпитања и општих аката 

2. Надзор над остваривањем права и обавеза запосленог, ученика и његовог родитеља , 
односно законског заступника , утврђених прописима у области образовања и васпитања   

3. Надзор над остваривањем заштите права детета и ученика , њихових родитеља , односно 
других законских заступника , као и заштите права запослених 

 4.Надзор над обезбеђивањем заштите детета , ученика од дискриминације , насиља, 
злостављања и занемаривања , као и понашања које вређа углед , част и достојанство ;  

5.Надзор над поступком уписа и поништавање уписа у школу;  

6.Надзор над испуњености прописаних услова за спровођење испита  

7. вођење прописане евиденције коју води установа и утврђивање чињеница у поступку 
поништавања јавне исправе коју издаје установа  



 5

8. спровођење свих облика верификација у установама  

 

5. НЕПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА  
 

Непланиране активности могу проистећи по представкама грађана, захтевима 
надзираних субјеката , и у вези издавања Извештаја о испуњености услова сза обављање 
делатности образовања и васпитања . 

 

6. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 
 
 Инспекцијски надзори по плану, ванредни инспекцијски надзори и службене 
контроле спроводиће се употребом метода и техника, како је прописано законским и 
подзаконским актима који су темељ за поступање просветног инспектора  на локалном 
нивоу. 
 При спровођењу, редовних инспекцијских надзора, просветни инспектор дужни су 
да се придржавају релевантних процедура и оперативних упута које је израдио надлежни 
орган као и контролних листа из апликације Министарства  просвете, науке и технолошког 
развоја . 
 Инспекцијски надзор без најаве вршиће се код нерегистрованих субјеката као и при 
ванредним инспекцијским надзорима код субјеката код којих постоји основана сумња да 
може доћи до појаве насиља у школским објектима .  
                                                                                                    

7.РАСПОДЕЛА РЕСУРСА 

 

           Инспекцијски надзор на територији града Лознице обавља један  просветни 
инспектор са високом стручном  спремом. 

 Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијских надзора и службених 
контрола у  2020. години 
 
ТАБЕЛА 1: Расподела расположивих дана 
 
Укупан број дана                      366 
Викенди                                     104 
Годишњи одмори                       30  
Празници                                     12 
 
УКУПНО:                                  220 
 
Распод инспекцијских/службених контрола по људским ресурсима исказано у данима и % 
 
радних дана/инспектору               % 
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220 100        
 
                         
  
РАСПОДЕЛА НАДЗОРА/КОНТРОЛА И ДР. АКТИВНОСТИ У ГОДИНИ 
 
Инспекцијских надзора по плану укупно:                   30 
Ванредних надзора (очекиваних) укупно:                   20 
Саветодавне службене контроле укупно:                    40 
Састанци укупно:                                                           20 
 
УКУПНО:                                                                      110    
   
 

8.ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

  

Превентивно деловање просветне нспекције : 

1. Објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних листа на 
сајту  Одељења за инспекцијске послове, комуналну полицију и ванредне ситуације. 

2. Пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које остварује 
одређена права у надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом.  

3.Предузимањем превентивних инспекцијских надзора.  

4.Постављањем  информација на званичан сајт Одељења за инспекцијске послове, 
комуналну полицију и ванредне ситуације.   

  Превентивним деловањем инспекције утиче се на смањење ризика односно 
штетних последица и вероватноће његовог  настанка.  

 

9.ПРИПРЕМА И ИЗВРШАВАЊЕ ОСТАЛИХ РЕДОВНИХ ПОСЛОВА У ОКВИРУ 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

Припрема  инспекцијског надзора вршиће се координацијом рада у оквиру Одсека 
за инспекцијске послове, Одељења за инспекцијске послове, комуналну полицију и 
ванредне ситуације. Остали редовни послови у оквиру инспекцијског надзора су  између 
осталог и: отварање предмета, праћење рокова за извршење наложених мера и друге 
техничке припреме.  
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10.ОБУКА, ОСПОСОБЉАВАЊЕ, СЕМИНАРИ, ЕДУКАЦИЈЕ У ВРШЕЊУ 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ 

НАДЗОРУ 

 

Ради ефикаснијег обављања инспекцијског надзора неопходна је припрема, 
планирање, упућивање  и оспособљавање инспектора из области образовања , као и 
праћење иновација, норми и стандарда у области инспекцијског надзора у складу са 
Законом о инспекцијском надзору. 

                                                

11. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА ИНСПЕКЦИЈСКОГ   НАДЗОРА 
УСТАНОВА 

Контрола испуњености услова за почетак нове 
школске године  

 IV квартал 

ЗАШТИТА ПРАВА УЧЕНИКА 

Контрола спровођења мера и поступака установе  , а 
ради свеобухватног развоја детета , ученика . 

 

I, II,  III i IV квартал 

Контрола оцењивања , спровођења испита I, II,  III i IV квартал 

Контрола вођења дисциплинских поступака и 
изречених мера  

I, II,  III i IV квартал 

Контрола реализација екскурзија и наставе у природи  I, II,  III i IV квартал 

Контрола вођења и чувања прописане евиденције ,а у 
вези заштите права детета  

I, II,  III i IV квартал 

  

  

  

КОНТРОЛА РАДА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ  

Контрола доношења нормативних аката I, II,  III i IV квартал  
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Контрола вођења и ажурирања прописане евиденције      I, II,  III i IV квартал 

Контрола пријема у радни однос наставника , стручних 
сарадника и осталих запослених у установи и стручне 
заступљености наставе  

I, II,  III i IV квартал 

Контрола организације и реализације свих облика 
наставе 

I, II,  III i IV квартал 

Контрола поступања директора школе у спровођењу 
дисциплинских и васпитних поступака како ученика , 
тако и запослених  

I, II,  III i IV квартал 

Контрола рада директора установе у погледу његове 
организације и рада стручних органа установе , 
стручних тимова , актива , педагошког колегијума , и 
свих осталих облика органозовања наставника и 
стручних сарадника  

I, II,  III i IV квартал 

Контрола извршења наложених мера I, II,  III i IV квартал 

Контрола сарадње са локалном самоуправом   I, II,  III i IV квартал 

ВЕРИФИКАЦИЈА  

Утврђивање испуњености услова за верификацију 
установе, образовног профила, остваривање наставних 
планова и програма, проширене делатности установе, 
статусне промене , промене назива , седишта установе   

I, II,  III i IV квартал 

 

                
 

                                                                      СПИСАК 
 Установа код којих се врши редован  инспекцијски надзор, по областима надзора 

 
 

  
 

Р.бр. НАЗИВ ОПЕРАТЕРА ОБЛАСТ НАДЗОРА 
1. ОШ « АНТА БОГИЋЕВИЋ «  

ЛОЗНИЦА  
Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

2. ОШ „ КАДИЊАЧА „ ЛОЗНИЦА Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
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Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

3. ОШ „ ЈОВАН ЦВИЈИЋ „ ЛОЗНИЦА Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

4. ОШ „ ВУК КАРАЏИЋ „ ЛОЗНИЦА Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

5. ОШ „ ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ „ БАЊА 
КОВИЉАЧА  

Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

6. ОШ « ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ « КЛУПЦИ Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

7. ОШ « СВЕТИ САВА « ЛИПНИЧКИ ШОР Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

8. ОШ « ПЕТАР ТАСИЋ « ЛЕШНИЦА Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

9. ОШ « ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА « 
ТРШИЋ 

Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

10. ОШ „ МИКА МИТРОВИЋ „ БРЕЗЈАК Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

11. ОШ « 14. ОКТОБАР « ДРАГИНАЦ Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
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просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

12. ОШ « СТЕПА СТЕПАНОВИЋ « 
ТЕКЕРИШ 

Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

13. ОШ « ВУК КАРАЏИЋ « ЛИПНИЦА Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

14. ОШ « КРАЉ АЛЕКСАНДАР I 
КАРАЂОРЂЕВИЋ „ Ј. ЛЕШНИЦА 

Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

15. ОМШ „ ВУК КАРАЏИЋ „ ЛОЗНИЦА Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

16. ПУ « БАМБИ « ЛОЗНИЦА Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

17. ГИМНАЗИЈА « ВУК КАРАЏИЋ « 
ЛОЗНИЦА 

Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

18. СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
ЛОЗНИЦА 

Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: 
НЕЗНАТАН,НИЗАК,СРЕДЊИ,ВИСОК 

19. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЛОЗНИЦА Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

20. СРЕДЊА ШКОЛА « СВЕТИ САВА « 
ЛОЗНИЦА 

Испуњеност услова за почетак нове 
школске године 
Контрола извршењаљ наложених мера  
Контрола по налогу Министарства 
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просвете 
ПРОЦЕЊЕН РИЗИК: НЕЗНАТАН 

 

12. ВАНРЕДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ  

                   НАДЗОРИ  

12. ПРОЦЕНА РИЗИКА 
Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2020.годину 

Одељења за инспекцијске послове вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним 
областима, односно на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу 
инспекцијског надзора, као и на основу информација и добијених података од других 
инспекција  и до сада обрађених контролних листа. 

Процена ризика ће се вршити у току припреме   плана инспекцијског  
надзора, пре инспекцијског надзора  и у току инспекцијског надзора, како би се 
уједно и надзирани субјекти упознали са системом процене ризика. 

 

13. ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 
Просветна инспекција ће најкасније до 31.01.2021. године, сачиниће и објавити 
Извештај о раду у 2020.години. 

 

14. ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 
 

Унапређење квалитета рада просветни инспектор може се остварити: 
- обезбеђењем неопходних средстава за рад инспекције на терену; 
- побољшањем материјалног положаја инспектора; 
- обезбеђењем службеног возила (ова инспекција не поседује службено возило што 
отежава спровођење плана инспекцијског надзора); 
- што чешћим састанцима са представницима Министарства просвете ради превазилажења 
насталих проблема , а ради развијања става за   што флексибилније обављања послова из 
прописаних надлежности , све у сврху свеобухватнијег развоја личности детета као 
приоритета делатности установе   
- планирањем процеса обуке и изградњом персоналних вредности које ће омогућити 
ефикасније извршавање садашњих и будућих послова; 
- формирањем јединствене базе података ; 
 

Мисија сталног унапређења квалитета рада просветног инспектора је да промовише 
значај образовања и васпитања деце и ученика и омогући стварање услова за додатну 
едукацију  инспектора, као и информисање јавности о значају и резултатима сталног 
унапређења квалитета рада у циљу очувања и унапређења квалитета свих реализованих 
облика образовања и васпитања . 
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Визија сталног унапређења квалитета  рада просветног инспектора  је 
унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на 
провереним научним сазнањима и образовној пракси , као и развијање компентенција за 
сналажење и активно учешће у савременом друштву , а све то организовано да 
функционише у интересу детета односно ученика . 

 

15. ЗАВРШНА НАПОМЕНА 
 
 
 Градска управа града Лознице, Одељење за инспекцијске послове , комуналну 
полицију и ванредне ситуације, Осек за инспекцијске послове, просветна инспекција  
задржава право измене и допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2020. годину. 
 Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину ће се редовно ажурирати и 
контролисати у складу са потребама. 
 

 
                                                                                              ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР                                                                                                             

                                                                                                          ––––––––––––––––––––––––          

                                                                                                               Гордана  Стојановић                                                                                                         
 

            


