
                  На основу члана 44.Закона о Инспекцијском надзору  Сл.гласник РС.број 36/15                  

Просветни инспектор ОУ Трговиште  Благица Недељковић подноси:    

                                   ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ    ЗА 
                                                                     РАДНУ 2019 ГОДИНУ  
                                                                                  

     Општинска просветна инспекција,као поверени посао Републике Србије,обухвата више 
сегмената,под контролом је три Mинистарства  и захтева велику ангажованост инспектора,како 
у канцеларији тако и на терену јер се три од 6 образовних установа У Општини нашој, налазе на 
терену и у свом саставу имају по пар подручних одељења у брдско планинским подручјима, 
које треба обићи.Ја која обављам тај одговоран посао у циљу контроле поштовања ЗОСОВ(Сл 
гласник РС БР.72/2009.,52/11,55/2013,35/2015 и 88/17 године.као и НовогЗакона о Просветној 
инспекцији (Сл.гласник РС број 27/2018 године)у обавези сам да ,поред редовних задужења 
предпостављених у Општинској управи у Трговишту(Начелник  и Руководилац инспекцијске 
службе), упоредо одговарам и решавам и све предмете које стигну код   Министра Начелника 
Републичке инспекцијеу Београду,Начелника ШУ у Лесковциу и Републичког просветног 
инспектора у Даниеле Митић,који се одмах мени прослеђују. 
     Нови Закон о инспекцијском надзору  Сл.гласник 36/15,44/2018,а посебно 95/2018 
године,донео је нове обавезе у поступању инспектора. 
    За сваки преглед следи Обавештење и Налог ,и морају се поштовати правила и рокови 
    Уведене су контролне листе за редовне инспекцијске надзоре   
    Обавезни су контролни инспекцијски надзори 
    Обавезни су и ванредни инспекцијски надзори без обзира што су подносиоци анонимни и 
пишу произвољно шта чују и предпоставе 
    По потреби  инспектор врши и допунске инспекцијске надзоре,донос решења- 
    За сваки извршен инспекцијски надзор ,мора се састављати Записник са тачнио утврђеним 
стањем,који се сада прослеђује Школској управи у Лесковцу а често по потреби и у 
Министарству у Београду,сектору за инспекцијске послове. 
    Поступање се врши на основу два Закона а нарочито је важан Закон о основама система 
образовања и васпитања  Сл.гласник РС.број 88/17,који је донео Министар просвете ,науке и 
технолошког развоја Младен Шарчевић.и посебни Закон о Просветној инспекцији који добнет 
2018 године (Сл.гласник РС број 27/2018 Године). 

          
       У контексту наведеног у 2019 години ја сам између осталог извршила: 
 

     -6-редовних инспекцијских надзора(толико Установа има),по 11 Контролних листа и тиме 
до најситнијих детаља утврдила рад и поштовање Закона и прописа  делатности Школе 
дефинисане Законом. 
     -6-контролних теренских инспекцијских надзора, 
   -25 –ванредних теренских инспекцијских надзора по представкама ,што од анонимних  а 
више од подносиоца са потписом. 
    -10 –контролних теренских инспекцијских надзора 
   - сачинила сам 3 Службене информације по предметима које обухватају многе наводе ван 
оквира просветне инспекције 
    -сачинила сам 8 службених белешки, 
   -Донела сам 3  Решења 
    -Достављала сам документацију врло често.Кабинету,Министра просвете и Начелнику 
Инспекције у Београду по представкама које су лично  у Београд прослељиване. 
     -слала сам и шаљем сваког месеца Извештаје о свом месечном раду ШУ Лесковац и 
Сектору за инспекцијске послове  Министарству у Београду 
       



     -спремам и достављам на свака три месеца Кварталне извештаје  Републичком 
просветном инспектору  ШУ Лесковац ,Данијели Митић.као и У Бази у Министарству у 
Београду. 
       -Поступала сам по Налогу Радне подгрупе ШУ Лесковац у две школе-Хитно поступање и 
то више пута 
      -Поступала сам по Налогу Централне Радне групе Министарства просвете науке и 
технолошког развоја ,такође по захтевима за хитно поступање,сачинила записнике са 
наложеним мерама и донела 2 решења.     
      Више пута сам имала заједничке теренске инспекцијске надзоре са Републичким 
просветним инспектором ШУ Лесковац Даниелом Митић,и то углавном код 
компликованијих ситуација. 
      Радила сам врло компликоване предмете за које је била потребна 
концентрација,стрпљење и знање. 
      Радила сам и многе друге послове по налогу  Начелника ОУ Трговиште који је био врло 
коректан и увек спреман да помогне,обезбеди возило за терен,укаже и разуме. 
  -Сви предмети решени у законсом року, 
 -није било притужби на рад Просветне инспекције 
 
 
У Трговишт 28.02.2020 године                                                               Просветни инспектор  
 Благица Недељковић 
 _________________ 
 
 
 
  
            
                                                                                                                                                 


