
РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 
У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

Ове школске 2020/2021. године, редован инспекцијски надзор у установама 
основног и средњег образовања и васпитања (даље: основна и средња школа), 
због ванредне ситуције изазване заразном болешћу Ковид-19, започеће касније 
него обично. 

Редован инспекцијски надзор, као и до сада, вршиће се применом контролних 
листа. 

Просветна инспекција је објавила своје контролне листе на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (даље: 
Министарство) 
http://www.мпн.гов.рс/контролне-листе-у-просвети-2020-21/. 
 
Контролна листа за основну школу бр. КЛ-002-02/01 и  Контролна листа за 
средњу школу бр. КЛ-003-02/01, усвојене 15.10.2020. године, садрже списак 
приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, 
одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области, 
сагласно правилима о процени ризика, као и предмета и обима провере.  

Помоћу контролних листа процењује се степен ризика и мери ниво 
усклађености пословања и поступања школе са законом и другим прописима у 
одређеним обласима. 

Важно је напоменути, да основна и средња школа може да достави просветној 
инспекцији извештај о само провери испуњености захтева из контролне листе и 
само процени ризика, које је спровела сагласно садржини контролне листе и 
правилима о процени ризика.  

Уз овај извештај, основна и средња школа прилаже и одговарајућу 
документацију, односно други материјал којим се поткрепљују налази из 
извештаја.  

Извештај о само провери испуњености захтева из контролне листе не замењује 
и не искључује поступање инспектора у инспекцијском надзору код основне и 
средње школе, која је сачинила извештај о само провери, односно, поред 
сачињавања извештаја о само провери, надзирана основна и средња школа 
подлеже и инспекцијском надзору.  

Да би се, на основу контролне листе извршила процена ризика, неопходно је да 
се на питања: 

- сваком одговору „ДА“ доделити одређени број бодова, односно један (1) или 
три (3) бода; 

- одговор „НЕ“ носи нула бодова; 

- одговор није применљиво „НП“ не бодује се и не рачуна се у укупан број 
бодованих питања.  

Бодовање се врши према упутству датом у контролној листи.  

На основу остварених бодова утврђује се степен ризика:  

1. "Незнатан": 91-100;  

2. "Низак": 81-90;  

3. "Средњи": 71-80;  

4. "Висок": 61-70;  

5. "Критичан": 60 и мање. 

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


Према утврђеном чињеничном стању и степену ризика просветни инспектор 
изриче сразмерне превентивне и корективне мере и предузима друге мере и 
радње на које је овлашћен, тако да се ризиком делотворно управља. 

У наставку овог текста дајемо приказ предмета редовног инспекцијског 
надзора (области/законски основ) у основној и средњој школи, посебно 
кроз: 

- контролну листу за основну школу и  

- контролну листу за средњу школу. 

 

новембар 2020. године     Биљана Антић, дипл. правник 


