
 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ПРОСВЕТНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ 

Члан 1. 

У Закону о просветној инспекцији („Службени гласник РС”, број 27/18), у 
члану 2. став 1. после речи: „уџбеника” везник „и” замењује се запетом, а после 
речи: „ученичког и студентског стандарда” додају се запета и речи: „науке и 
истраживања и Националног оквира квалификација”. 

После става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Просветна инспекција обавља инспекцијски надзор и у другим 
областима у којима је посебним законом утврђена њена надлежност.” 

Члан 2. 

У члану 5. став 1) мења се и гласи:  

„Послове просветне инспекције обавља просветни инспектор: у 
министарству надлежном за послове образовања и васпитања – републички 
просветни инспектор, у органу покрајинске управе надлежне за послове 
образовања и васпитања – покрајински просветни инспектор и градском и 
општинском органу надлежном за послове образовања и васпитања – градски 
односно општински просветни инспектор.” 

Став 2. брише се. 

Члан 3. 

Изнад члана 7. додаје се наслов који гласи:  

„Послови инспекцијског надзора над радом установа предшколског 
васпитања и образовања и основног и средњег образовања и васпитања”. 

У члану 7. став 1. тачка 2) мења се и гласи:  

„2) oствaривaња прaвa и обавеза детета, учeникa, његовог рoдитeљa 
oднoснo другог законског заступника и запосленог утврђених прoписима у 
oблaсти oбрaзoвaњa и вaспитaњa;”. 

После тачке 6) додаје се тачка 6а) која гласи:  

„6а) издавања јавних исправа;”. 

Став 2. мења се и гласи: 

„У пoступку вeрификaциje установе, новог образовног профила, 
остваривања нових програма наставе и учења, проширене делатности 
установе, статусне промене и промене седишта установе, просветна инспекција 
испитуje испуњeнoст услoвa и пoступa у oквиру свojих oвлaшћeњa. Када 
утврђује испуњеност услова у поступку верификације установе, за основну и 
проширену делатност, просветни инспектор записником констатује да ли 
установа испуњава услове, у складу са законом којим се уређују основе 
система образовања и васпитања и прописа донетих на основу тог закона, и о 
томе обавештава орган надлежан за доношење решења у поступку 
верификације установе.”  

Члан 4. 

Члан 8. брише се. 
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Члан 5. 

У члану 9. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) предлога за одузимање одобрења за статус јавно признатог 
организатора активности.” 

Члан 6. 

У члану 10. тачка 2) после речи: „уписа студената” додају се запета и 
речи: „статуса студената и заштите права студената”.  

У тачки 3) после речи: „пословођења” додају се запета и речи: „других 
органа установе”.  

У тачки 5) речи: „прописане евиденције” замењују се речима: 
„прописаних евиденција и издавања јавних исправа”.  

Члан 7. 

У члану 11. тачка 2) после речи: „њихових родитеља” запета и реч: 
„старатеља” бришу се. 

У тачки 4) речи: „прописане евиденције” замењују се речима: 
„прописаних евиденција”.  

Члан 8. 

У члану 15. став 1. тачка 3) после речи: „пoсeбнoм зaкoну” везник „и” 
замењује се запетом, а после речи: „општем акту” додају се речи: „и другим 
прописима из области образовања”. 

Тачка 4) брише се. 

Тачка 5) мења се и гласи:  

„5) пoднoси приjaву нaдлeжнoм oргaну због постојања сумње да је 
учињeнo кривичнo дeлo, привредни преступ, зaхтeв зa пoкрeтaњe прeкршajнoг 
пoступкa, oднoснo пoврeду зaбрaнe дискриминације, забране насиља, 
злостављања и занемаривања, забране понашања која вређа углед, част или 
достојанство и забране страначког организовања и деловања;”.  

У тачки 8) речи: „идентификују овлашћена лица” замењују се речима: 
„идентификује овлашћено лице”. 

У тачки 9) реч: „узима” замењује се речју: „прибавља”, а реч: 
„овлашћених” замењује се речју: „овлашћеног”. 

У тачки 10) речи: „опште и појединачне акте” замењују се речима: „општи 
и појединачни акт”. 

Додаје се нови став 3. који гласи:  

„Просветни инспектор у вршењу послова инспекцијског надзора поступа 
у складу са овим законом, законом који уређује инспекцијски надзор и законом 
који уређује заштиту података о личности”. 

Члан 9. 

У члану 16. став 1. после речи: „стручно – педагошког надзора” додају се 
речи: „и спољашњег вредновања”, а после речи: „запослених” додају се запета 
и речи: „који реализују просветни саветници у вршењу теренског надзора”. 

Члан 10. 

У члану 17. став 1. речи: „Просветни инспектор” замењују се речима: 
„Републички просветни инспектор”, а речи: „министарства надлежног за послове 
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образовања и васпитања” бришу се. 

У ставу 2. после речи: „послова,” додаје се реч: „републички”, а речи: 
„министарства надлежног за послове образовања и васпитања” бришу се. 

Став 4. мења се и гласи: 

„Уколико просветни инспектор не отклони утврђене неправилности у 
датом року, републички просветни инспектор је овлашћен да, у складу са 
законом, предложи покретање дисциплинског поступка против тог инспектора, 
као и против његовог непосредног руководиоца. Републички просветни 
инспектор овлашћен је и да, у складу са законом, предложи удаљење с рада 
службених лица против којих се покрене дисциплински поступак.” 

После става 4. додају се ст. 5. и 6. који гласе: 

„Надзор над радом просветне инспекције у обављању поверених 
послова врши министарство надлежно за послове образовања и васпитања, 
односно орган покрајинске управе надлежан за послове образовања и 
васпитања, у складу са овим законом.  

Републичка просветна инспекција и после поверавања послова 
задржава одговорност и може, у складу са законом, вршити непосредан 
инспекцијски надзор на целој територији Републике Србије.”  

Члан 11. 

У члану 18. у ставу 3. после речи: „Министарствo” додају се речи: 
„надлежно за послове образовања и васпитања”. 

Члан 12. 

У члану 20. реч: „законoм” замењује се речју: „законима”.  

Члан 13. 

После члана 20. додају се називи глава, називи чланова и чл. 20а и 20б 
који гласе:  

„IVа ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Годишњи извештај о раду 

Члан 20а 

Годишњи извештај о раду доноси се за претходну школску односно радну 
годину чије је трајање утврђено законима из области образовања и васпитања. 

IVб СЛУЖБЕНА ОДЕЋА И ОБУЋА 

Службено одело и обућа просветног инспектора 

Члан 20б 

У вршењу инспекцијског надзора просветни инспектор може користити 
службену одећу и обућу.  

Изглед, делове и начин коришћења службеног одела и обуће просветног 
инспектора, прописује руководилац органа надлежног за послове образовања и 
васпитања.” 

Ступање на снагу 

Члан 14. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 


