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Извештај просветног инспектора за 2016. годину 

 

                Записнике пишем на основу овлашћења из чланова 146.став 1., 147.и 

148.став 3., ставова 6.и 7.Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 72/09, 52/2011,55/2013 и 35/15) и чланова 22.до 

33.Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 

20/92,6/93,48/93,53/93,67/93,48/94,49/99,79/05,101/05 и 87/11), а у вези са чланом 

93.Закона о државној управи( „Службени гласник РС“, број 79/05,101/07,95/10 и 

99/2014).Такође поступам по Закону о основном образовању и Закону о средњем 

образовању(„Службени гласник РС“, број 55/2013), а од 29.4.2016. поступам по 

Закону о инспекцијском надзору(„Службени гласник РС“,број 36/2015). 

                У претходној календарској години урађени су следећи записници: 

                Записник о редовном инспекцијском надзору у издвојеном одељењу 

„Ђорђе Кожбух“ у Торку је урађен на основу инспекцијског прегледа од 

28.1.2016.године, а односи се на преглед дневника васпитно-образовног рада. 

                Записник о редовном инспекцијском надзору у Основној школи „Милош 

Црњански“ у Српском Итебеју је урађен на основу инспекцијског прегледа од  

5.2.2016.године, а односи се на преглед школске евиденције ( дневника образовно-

васпитног рада) и документације( персонални досијеи радника школе). 

                Записник о редовном инспекцијском надзору у Предшколској 

установи“Десанка Максимовић“ у Житишту је урађен на основу инспекцијског 

прегледа од 12.2.2016.године, а односи се на преглед документације (персонални 

досијеи радника установе) и евиденције ( књиге образовно-васпитног рада, матичне 

књиге). 

                Записник о редовном инспекцијском надзору у Основној школи „Свети 

Сава“ у Житишту је урађен на основу инспекцијског прегледа од 18.2.2016.године, 

а односи се на преглед школске документације (персонални досијеи) и евиденције 

(дневници образовно-васпитног рада). 

                Записник о редовном инспекцијском прегледу у Основној школи „Никола 

Тесла“ у Банатском Карађорђеву је урађен на основу инспекцијског прегледа  од 

4.3.2016.године, а односи се на преглед школске документације ( персонални 

досијеи) и евиденције (дневници образовно-васпитног рада). 

                Записник о редовном инспекцијском надзору у издвојеном одељењу 

„Петар Кочић“ у Честерегу је урађен на основу инспекцијског прегледа од 

30.3.2016.године, а односи се на преглед дневника образовно-васпитног рада. 

                Записник о извршеном инспекцијском прегледу у ПУ“Десанка 

Максимовић“ у Житишту је извршен на основу инспекцијског прегледа од 

26.2.2015.године, а односи се на преглед персоналних досијеа радника установе. 



                Записник о инспекцијском надзору у Основној школи „Милош 

Црњански“ у Српском Итебеју је извршен на основу инспекцијског прегледа од 

14.4.2016.године, а односи се на екскурзије и преглед дневника образовно 

васпитног рада у издвојеним одељењима школе у Хетину и Међи. 

                Записник о инспекцијском надзору у издвојеном одељењу „Алекса 

Шантић“ у Равном Тополовцу је урађен на основу инспекцијског прегледа  од 

11.5.2016.године, а односи се на преглед дневника образовно-васпитног рада. 

                Записник о редовном инспекцијском надзору у Основној школи “Никола 

Тесла“ у Банатском Карађорђеву је извршен на основу инспекцијског прегледа од 

7.10.2016.године а односи се на преглед по контролним листама које је одредило 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја.Контролна листа је доступна 

на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја.Редован инспекцијски надзор је извршен по контролним листама: 

                1.Верификација установе 

                2.Извештај о раду установе 

                3.Извештај о раду директора 

                4.Органи установе 

                5.Планирање рада установе 

                6.Упис деце -ученика, формирање група- одељења 

                7.Радни односи 

                8.Евиденција, јавне исправе 

                9.Заштита од дуванског дима 

                Записник о редовном инспекцијском надзору у Основној школи „Свети 

Сава“ у Житишту је извршен на основу инспекцијског прегледа од 

2.11.2016.године, а односи се на преглед по контролним листама које се налазе на 

интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/prosvetna-inspekcija/kontrolne-liste-u-prosveti/. 

                Записник о редовном инспекцијском надзору у Основној школи „Милош 

Црњански“ у Српском Итебеју извршен је на основу инспекцијског прегледа од 

8.12.2016.године, а односи се на преглед по контролним листама које се налазе на 

интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

                Записник о редовном инспекцијском надзору у Предшколској установи 

„Десанка Максимовић“ у Житишту је урађен на основу инспекцијског прегледа од 

22.12.2016.године, а односи се на преглед по контролним листама које се налазе на 

интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

               Урађена су 2 предмета у вануправном поступку, а односе се на 

инспекцијски преглед у Основној школи „Свети Сава“ у Житишту и у 

Предшколској установи „Десанка Максимовић“ у Житишту. Урађена су 2 предмета 

по службеној дужности која се односе на инспекцијски преглед у основној школи 

„Свети Сава“ у Житишту и основној школи „Милош Црњански“ у Српском 

Итебеју. 
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