
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

 Просветни инспектор је у извештајном период вршио инспекцијски надзор у 
десет Основних школа: ОШ „Ђура Јакшић“, ОШ „Јован Јовановић Змај“, ОШ 
„Десанка Максимовић“ у Ковину, ОШ „Бора Радић“ Баваниште, ОШ „Паја 
Маргановић“ Делиблато, ОШ „Сава Максимовић“ Мраморак, ОШ „Миша Стојковић“ 
Гај, ОШ „Предраг Кожић“ Дубовац, ОШ „Жарко Зрењанин“ Скореновац и ОШ „Ђура 
Филиповић“ Плочица; две средње школе: Гимназија и Економској школи „Бранко 
Радичевић“, Средњој стручној школи „Васа Пелагић“ у Ковину и ПУ „Наша радост“ 
Ковин.  
 
 Просветни инспектор реализовао је постављене задатке непосредним 
увидом у рад установа образовања и васпитања, кроз редовне и ванредне 
теренске инспекцијске надзоре.  
 
 Просветни инспектор је редовно, благовремено узимао у поступак пријаве, 
притужбе, жалбе запослених у школама, наставника, ученика, родитеља, односно 
других законских заступника, грађана, чланова Органа управљања и о резултатима 
поступка обавештавао подносиоце поднесака, Покрајински Секретаријат за 
образовање, управу, прописе, националне мањине-националне заједнице и 
МПНТР-а.  
 
 Инспектор је вршио инспекцијски надзор и на захтев Органа општине, АПВ-
а, Републике Србије, надлежних за послове образовања. 
 
 У периоду јануар-децембар 2018. године, просветни инспектор реализовао 
је укупно 33 (тридесеттри) инспекцијска теренска надзора и то: четири редовна у 
предмету: поступање Установе при спровођењу Закона, других прописа у области 
образовања и васпитања и општих аката; и 29 (двадесетдевет) ванредних 
теренских надзора. 
 
 Просветна инспекција је наложила 89 (осамдесетдевет) мера и донела 27 
(двадесетседам) Закључака. 
 
 У редовним надзорима утврђен је незнатан ризик.  
 
 Подаци о раду просветног инспектора дати су у посебном Извештају о раду 
просветног инспектора за школску 2017./2018. годину који је усвојила СО Ковин, а 
детаљни подаци о раду просветне инспекције редовно и благовремено су 
достављани по месецима Министарству просвете и технолошког развоја 
Републике Србије, односно Покрајинском секретаријату за образовање, управу, 
прописе и националне мањине-национален заједнице.  
 
 Примане свакодневне странке из реда запослених у установама 
образовања и васпитања, родитеља односно другог законског заступника детета, 
односно ученика и др. 
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