
Записник који сачињава просветни инспектор након извршеног редовног 

инспекцијског надзора 

 

 

_______________ (назив органа) 

_______________ (датум и место) 

_______________ (број) 

 

З А П И С Н И К 

о извршеном редовном инспекцијском надзору над радом 

___________________(предшколске установе, основне, средње школе) 

у _________ (место)__________ (улица и број) 

 

На основу члана 146. став 2. и чл. 147. и 148. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), чл. 22–33. Закона о 

државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 и 49/99) и 

члана 93. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05 и 101/07), просветни 

инспектор __________ (назив органа), ___________ (име и презиме), легитимација – 

регистарски број ________, извршио је инспекцијски надзор над радом ______________ 

(назив установе), у ___________ (место), _____________ (улица и број) (у даљем 

тексту: Предшколска установа/Школа), а ради утврђивања припремљености за рад у 

школској/радној ________ години. 

Инспекцијски надзор вршен је дана __________, у периоду од ______ до ________ 

часова. 

Надзору су присуствовали ____________ (навести имена свих присутних лица и њихове 

функције, нпр. директор Школе, помоћник директора, организатор практичне 

наставе, секретар, административни радник…). 

 

Предмет надзора 

___________________________________________________________________________

__________ (навести тачке надзора – припремљеност установе за почетак 

школске/радне године) 

 

Налаз стања 

Увидом на лицу места, прегледом одговарајуће документације и евиденције и на основу 

изјава присутних одговорних лица, утврђено је следеће: 

___________________________________________________________________________

__________ 

[навести: утврђено чињенично стање по свакој тачки надзора позивајући се на 

документацију, евиденцију и изјаве одговорних лица, а уколико постоји неправилност, 

односно незаконитост позвати се на члан закона из области образовања и васпитања 

који је повређен, на пример: пријем у радни однос именованог лица извршен је 

супротно/није извршен у складу са чланом ________(навести члан и закон), којим је 

прописано…(цитирати одредбе члана закона)] 



Напомена: просветни инспектор може у свом записнику да директору укаже на 

одредбе закона, на радње које директор (убудуће) треба да предузима у складу са 

законом. 

 

1. Сходно утврђеном чињеничном стању, а на основу чл. 31. Закона о државној управи 

(„Сл. гласник РС”, бр. 20/92, 6/93 – Одлука УС РС, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99 – др. 

закон, 79/2005 – др. закон и 101/2005 – др. закон) и чл. 93. Закона о државној управи 

(„Сл. гласник РС”, бр. 79/05 и 101/07) предлаже/у се 

 

М Е Р А / М Е Р Е 

___________________________________________________________________________

__________ (предлагање се односи на отклањање незаконитости, односно 

неправилности општег акта школе/предшколске установе са Уставом, законом или 

другим прописом). 

Рок: __________ дана од дана пријема овог записника (најдуже 60 дана). 

 

2. На основу утврђеног чињеничног стања, Школи/Предшколској установи (директору) 

налажу се следеће 

М Е Р А / М Е Р Е 

___________________________________________________________________________

__________ (описати мере чијим се извршењем отклања утврђена 

неправилност/незаконитост, или налаже утврђивање одговорности лица за учињену 

неправилност, позивајући се на законске одредбе; мера треба да буде кратка, јасна, 

прецизна) 

Напомена: приликом налагања мера треба имати у виду да мера може да буде 

диспозитив решења којим ће просветни инспектор наредити извршење наложене мере 

која није извршена. 

 

Рок: __________ дана од дана пријема овог записника (овај рок одређује просветни 

инспектор – у данима у зависности од мере, односно чињења које је наложено). 

Директор Школе је дужан да најкасније у року од ___ дана (најмање три дана) по 

истеку рока утврђеног Записником обавести просветног инспектора о предузетим 

мерама. 

Напомена: рок за обавештавање је у вези с роком за извршење мере. 

 

Обавезује се директор Школе/Предшколске установе да, сходно одредбама члана 62. 

став 3. тачка 11) Закона о основама система образовања и васпитања, благовремено 

обавести Савет родитеља, Наставничко веће/Педагошко веће и Школски/Управни 

одбор о садржини овог записника. 

 

На овај записник директор има право да стави примедбу у року од _____ дана (најмање 

3 дана) од пријема. 

 

Записник је сачињен у 2 (два) истоветна примерка, од којих се 1 (један) доставља 

Школи/Предшколској установи, а 1 (један) примерак остаје за потребе 

_______________ (или у више примерака уз навођење коме се све Записник доставља). 



  

Просветни инспектор 

___________ 

(име и презиме) 


