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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Сектор за инспекцијске послове 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

Назив установе  

Адреса (улица и број)  

Град – Општина - Место  

Телефон, Факс  

Интернет страна  

E-mail  

Подаци о издвојеном одељењу/одељењима  

Име и презиме директора 

и број телефона  

Име и презиме присутног одговорног лица 

и број телефона  

 

У Области верификација/контрола нерегистрованих субјеката, потребно је да се одговори 

на следећа питања: 

 

Предшколска установа 

Питање Одговор  

Верификација 

Да ли предшколска установа има решење о верификацији ? 
Да  

Не  

Да ли предшколска установа има проширену делатност (обратити пажњу да ли 

су одређене делатности уписане у судски регистар) ? 

Да  

Не  

Ако има проширену делатност, да ли има решење о обављању проширене 

делатности ? 

Да  

Не  

Да ли предшколска установа обавља делатност у регистрованом седишту ? 
Да  

Не  

Да ли предшколска установа има издвојенo/a одељења ? 
Да  

Не  

Ако има издвојенo/a одељења, да ли има решење? 
Да  

Не  

 

Нерегистровани субјекти 

Да ли надзирани субјекат обавља делатност предшколске установе, а да нема 

решење Министарства/надлежног покрајинског органа? 

Да  

Не  

 

 

I 

 

У Области радни односи, потребно је да се одговори на следећа питања: 

1. број запослених према позитивним прописима (по овој тачки могуће је добити 20 бодова), 
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2. досијеи запослених (по овој тачки се добија 960 бодова (350 бодова – медицинска сестра-

васпитач + 350 бодова- васпитач+50 бодова– стручни сарадник +50 - секретар+160 – 

остали запослени)), 

3. пријем у радни однос (по овој тачки могуће је добити максимално 60 бодова (30 пријем у 

радни однос на неодређено, 30 пријем у радни однос на одређено време) 

4. престанак радног односа запослених старијих од 65 година живота (по овој тачки могуће је 

добити 10 бодова). 

У области радни односи максималан број бодова је 1050. 

 

 

1. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА ПОЗИТИВНИМ ПРОПИСИМА 

 

Предшколска установа  

Питање Одговор Поени 

Радни односи – одређене категорије запослених 

1. Да ли предшколска установа има секретара у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања ? 

Да 10 

Не 0 

2. Да ли има васпитаче у припремном предшколском програму? 
Да 10 

Не 0 

По овој табели се може добити максимално 20 бодова. 

 

 

2. ДОСИЈЕИ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

 

2.1. Досијеи запослених медицинска сестара-васпитача  

Предшколска установа – медицинска сестра - васпитач 

Питање Одговор Поени 

Радни односи – испуњеност услова из чл. 8,  120. и 121. Закона о основама система образовања и 

васпитања и 39. Закона о предшколском васпитању и образовању 

1. Да ли медицинска сестра- васпитач ____________________ (име и презиме)  

има доказ о  одговарајућем образовању ? 

Да 10 

Не  

2. Да ли медицинска сестра- васпитач _____________________ (име и презиме) 

има доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом ? 

Да 10 

Не 0 

3. Да ли медицинска сестра- васпитач ____________________ (име и презиме) 

има доказ да није осуђивана правноснажном пресудом за кривично дело за које 

је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 

кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 

мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне 

слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 

заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 

за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање ? 

Да 10 

Не 0 

4. Да ли медицинска сестра- васпитач ____________________ (име и презиме) 

има доказ о  држављанству Републике Србије ? 

Да 10 

Не 0 

5. Да ли медицинска сестра- васпитач ______________________ (име и презиме) 

која је засновала радни однос на неодређено од радне 2013/2014. године има 

доказ да зна (један) језик на ком се обавља образовно-васпитни рад ? 

Да 10 

Не 0 

6. Да ли медицинска сестра- васпитач _____________________ (име и презиме) 

који је засновала радни однос на неодређено од радне 2012/2013. године има 

доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 

стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од 

најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи ? 

Да 10 

Не 0 
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7.Да ли медицинска сестра- васпитач _____________________ (име и презиме) 

има дозволу за рад ? 

Да  

Не  

8. Ако медицинска сестра- васпитач нема дозволу за рад __________________ 

(име и презиме), да ли је у поступку њеног стицања ? 

Да 10 

Не 0 

Сачинити ову табелу (copy-paste) и попунити податке за 5 медицинских сестара-васпитача (с 

тим да најмање један досије буде за запослене од радне 2012/2013. године и најмање један досије 

за запослене од радне 2013/2014. године, ако је било запошљавања на неодређено време у овом 

периоду.). Приложити копију доказа. 

По овој табели се може добити максимално 350 бодова (7 питања са максимално 10 бодова пута 5 

досијеа запослених медицинских сестара-васпитача). 

 

2.2. Досијеи запослених васпитача 

Предшколска установа - васпитач 

Питање Одговор Поени 

Радни односи – испуњеност услова из чл. 8,  120. и 121. Закона о основама система образовања и 

васпитања и 39. Закона о предшколском васпитању и образовању 

1. Да ли васпитач ________________________________ (име и презиме)  има 

доказ о  одговарајућем образовању ? 

Да 10 

Не 0 

2. Да ли васпитач ________________________________ (име и презиме) има 

доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом ? 

Да 10 

Не 0 

3. Да ли васпитач _________________________________ (име и презиме) има 

доказ да није осуђивана правноснажном пресудом за кривично дело за које је 

изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 

кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 

мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне 

слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 

заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 

за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање ? 

Да 10 

Не 0 

4. Да ли васпитач _________________________________ (име и презиме) има 

доказ о  држављанству Републике Србије ? 

Да 10 

Не 0 

5. Да ли васпитач ___________________________________ (име и презиме) која 

је засновала радни однос на неодређено од радне 2013/2014. године има доказ да 

зна (један) језик на ком се обавља образовно-васпитни рад ? 

Да 10 

Не 0 

6. Да ли васпитач ____________________________________ (име и презиме) који 

је засновала радни однос на неодређено од радне 2012/2013. године има доказ о 

образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 

високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 

бодова и шест бодова праксе у установи ? 

Да 10 

Не 0 

7. Да ли васпитач __________________________________ (име и презиме) има 

дозволу за рад ? 

Да  

Не  

8. Ако васпитач нема дозволу за рад _________?_________ (име и презиме), да ли 

је у поступку њеног стицања ? 

Да 10 

Не 0 

Сачинити ову табелу (copy-paste) и попунити податке за 5 васпитача (с тим да најмање један 

досије буде за запослене од радне 2012/2013. године и најмање један досије за запослене од радне 

2013/2014. године ако је било запошљавања на неодређено време у овом периоду.). Приложити 

копију доказа. 

По овој табели се може добити максимално 350 бодова (7 питања са максимално 10 бодова пута 5 

досијеа запослених васпитача). 
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2.3. Досије стручног сарадника  

Предшколска установа – стручни сарадник 

Питање Одговор Поени 

Радни односи – испуњеност услова из чл. 8,  120. и 121. Закона о основама система образовања и 

васпитања и 42. Закона о предшколском васпитању и образовању 

1. Да ли стручни сарадник ______________________________ (име и презиме)  

има доказ о   одговарајућем образовању ? 

Да 10 

Не 0 

2. Да ли стручни сарадник ______________________________ (име и презиме) 

има доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом ? 

Да 10 

Не 0 

3. Да ли стручни сарадник ______________________________ (име и презиме) 

има доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 

изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 

кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 

мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне 

слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара 

заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 

за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање ? 

Да 10 

Не 0 

4. Да ли стручни сарадник ________________________________ (име и презиме) 

има доказ о  држављанству Републике Србије? 

Да 10 

Не 0 

5. Да ли стручни сарадник _______________________________ (име и презиме) 

има дозволу за рад ? 

Да  

Не  

6. Ако стручни сарадник нема дозволу за рад ________________ (име и презиме), 

да ли је у поступку њеног стицања ? 

Да 10 

Не 0 

Попунити податке за једног стручног сарадника радно ангажованог на неодређено време. 

Приложити копију доказа. 

По овој табели се може добити максимално 50 бодова (5 питања са максимално 10 бодова пута 1 

досије запосленог стручног сарадника). 

 

2.4. Досије секретара  

Предшколска установа – секретар 

Питање Одговор Поени 

Радни односи – испуњеност услова из чл. 68. и 120. Закона о основама система образовања и 

васпитања 

1. Да ли секретар ______________________________ (име и презиме)  има доказ 

о   одговарајућем образовању ? 

Да 10 

Не 0 

2. Да ли секретар ______________________________ (име и презиме) има доказ о 

психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом ? 

Да 10 

Не 0 

3. Да ли секретар ___________________________ (име и презиме) има доказ да 

није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 

безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 

дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 

давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 

у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање ? 

Да 10 

Не 0 

4. Да ли секретар __________________________________ (име и презиме) има 

доказ о  држављанству Републике Србије ? 

Да 10 

Не 0 

5. Да ли секретар _____________________________  (име и презиме) има 

положен стручни испит за секретара ? 

Да  

Не  

6. Ако секретар __________________________ (име и презиме) нема положен Да 10 
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стручни испит за секретара, да ли је у поступку њеног стицања ? Не 0 

Попунити податке за секретара радно ангажованог на неодређено време. Приложити копију 

доказа.  

По овој табели се може добити максимално 50 бодова (5 питања са максимално 10 бодова пута 1 

досије запосленог секретара). 

 

2.5. Досијеи других запослених  

Предшколска установа –други запослени (административни радник, спремачица, домар, кувар 

и др.) 

Питање Одговор Поени 

Радни односи – испуњеност услова из члана 120. Закона о основама система образовања и 

васпитања и правилника о систематизацији радних места 

1. Да ли запослени ___________________________ (име и презиме)  има доказ о   

одговарајућем образовању ? 

Да 10 

Не 0 

2. Да ли запослени __________________________ (име и презиме) има доказ о 

психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом ? 

Да 10 

Не 0 

3. Да ли запослени ____________________________ (име и презиме) има доказ да 

није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 

безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 

дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 

давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 

у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање ? 

Да 10 

Не 0 

4. Да ли запослени ____________________________ (име и презиме) има доказ о  

држављанству Републике Србије ? 

Да 10 

Не 0 

Сачинити ову табелу (copy-paste) и попунити податке за 4 запослена радно ангажованих на 

неодређено време. Приложити копију доказа.  

По овој табели се може добити максимално 160 бодова (4 питања са максимално 10 бодова пута 4 

досијеа запослених) 

  

3.ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ЗАПОСЛЕНИХ У РАДНОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

 

3.1. Пријем у радни однос запослених у радној 2015/2016. години на неодређено време 

Предшколска установа 

Питање Одговор Поени 

Радни односи – пријем у радни однос за запослене у радној 2015/2016. години 

1. Да ли запослени ____________________________ (име и презиме)  засновао 

радни однос на неодређено време ?  

Да  

Не  

2. Ако је запослен примљен у радни однос на неодређено време да ли је примљен 

путем преузимања ? 

Да 10 

Не 0 

3. Ако запослени није примљен путем преузимања, да ли су  приликом пријема у 

радни однос на неодређено путем конкурса испоштоване одредбе Закона о 

основама система образовања и васпитања везано за преузимање и других 

прописа који уређују пријем у радни однос ? 

Да 10 

Не 0 

Сачинити ову табелу (copy-paste) и извршити преглед пријема 3 запослена на неодређено 

време. Приложити копију доказа. 

По овој табели се може добити максимално 30 бодова (преглед 3 пријема пута 10 бодова – одговор 

под 2 искључује одговор под 3 и обрнуто). 

  

 

 



Контролне листе – Предшколске установе 

 

3.2. Пријем у радни однос запослених у радној 2015/2016. години на одређено време 

Предшколска установа 

Питање Одговор Поени 

Радни односи – пријем у радни однос за запослене у радној 2015/2016. години 

1. Да ли је запослени ____________ (име и презиме)  засновао радни однос на 

одређено време по члану 132. став 1. тачка 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања ? 

Да  

Не  

2. Ако је  запослени примљен у радни однос на одређено време по члану 132. 

став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања, да ли су 

предузете мере за пријем у радни однос путем преузимања (у прилогу докази) ? 

Да 10 

Не 0 

Сачинити ову табелу (copy-paste) и извршити преглед пријема 3 запослена на одређено време. 

Приложити копију доказа. 

По овој табели се може добити максимално 30 бодова. 

 

4.ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА ЖИВОТА 

 

Предшколска установа 

Питање Одговор Поени 

Радни односи – испуњеност услова за престанак радног односа 

Да ли установа има запослене који су навршили 65 година живота и најмање 15 

година стажа осигурања ? 

Да  

Не  

Ако установа има ове запослене, да ли је донела решење о престанку радног 

односа ? 

Да 10 

Не 0 

Доставити списак ових запослених 

По овој табели се може добити максимално 10 бодова. 

 

II 

 

У Области контроле евиденције установа потребно је да се одговори на следећа питања 

везана за вођење следеће евиденције:  

- Матичне књиге о уписаној деци у припремни предшколски програм (по овој тачки се може 

добити 30 бодова), 

- Књиге неге и васпитно-образовног рада (по овој тачки се може добити 60 бодова), 

- Књиге васпитно-образовног рада (по овој тачки се може добити 60 бодова), 

- Књиге рада стручног сарадника у предшколској установи (по овој тачки се може добити 

30 бодова), 

- Летописа (по овој тачки се може добити 30 бодова). 

Укупан број бодова у овој области је 210. 

 

Предшколске установе – контрола поступања установе по Правилнику о садржају образаца и 

начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској установи  

Питање Одговор Поени 

Евиденција  

Да ли се садржај матичне књиге о уписаној деци у припремни предшколски 

програм за радну 2015/2016. годину води на Обрасцу 1 ? 

Да 10 

Не 0 

Да ли предшколска установа поступа у складу са Правилником о садржају 

образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској 

установи везано за матичну књигу о уписаној деци у припремни предшколски 

програм ? 

Да 10 

Не 0 

Да ли грешке у наведеној  евиденцији исправљају  у складу са прописима? 
Да 10 

Не 0 



Контролне листе – Предшколске установе 

 

Извршити преглед 1 матичне књиге о уписаној деци у припремни предшколски програм за радну 

2015/2016. годину 

По овој табели се може добити максимално 30 бодова. 

 

Питање Одговор Поени 

Евиденција  

Да ли се Књига неге и васпитно-образовног рада за _________________ (навести 

конкретно) води се на Обрасцу 2 ? 

Да 10 

Не 0 

Да ли предшколска установа поступа у складу са Правилником о садржају 

образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској 

установи везано за Књигу неге и васпитно-образовног рада ? 

Да 10 

Не 0 

Да ли грешке у наведеној  евиденцији исправљају  у складу са прописима ? 
Да 10 

Не 0 

Сачинити ову табелу (copy-paste) и извршити преглед 2 књиге неге и васпитно-образовног рада. 

По овој табели се може добити максимално 60 бодова (3 питања са максимално 10 бодова пута 2 

књиге неге).  
 

Питање Одговор Поени 

Евиденција  

Да ли се Књига васпитно-образовног рада ________________ (навести 

конкретно) води се на Обрасцу 3 ? 

Да 10 

Не 0 

Да ли предшколска установа поступа у складу са Правилником о садржају 

образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској 

установи везано за Књигу васпитно-образовног рада ? 

Да 10 

Не 0 

Да ли грешке у наведеној  евиденцији исправљају  у складу са прописима ? 
Да 10 

Не 0 

Сачинити ову табелу (copy-paste) и извршити преглед  2  књиге васпитно-образовног рада. 

По овој табели се може добити максимално 60 бодова (3 питања са максимално 10 бодова пута 2 

књиге васпитно-образовног рада).  
 

Питање Одговор Поени 

Евиденција  

Да ли се Књига рада стручног сарадника у предшколској установи 

_________________ (навести конкретно) води Обрасцу 6 ? 

Да 10 

Не 0 

Да ли предшколска установа поступа у складу са Правилником о садржају 

образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској 

установи везано за Књигу рада стручног сарадника у предшколској установи ? 

Да 10 

Не 0 

Да ли грешке у наведеној евиденцији исправљају  у складу са прописима ? 
Да 10 

Не 0 

Извршити преглед Књиге рада стручног сарадника у предшколској установи.  

По овој табели се може добити максимално 30 бодова (3 питања са максимално 10 бодова пута 1 

књиге васпитно-образовног рада).  
 

Питање Одговор Поени 

Евиденција  

Да ли предшколска установа води летопис на Обрасцу 7 ? 
Да 10 

Не 0 

Да ли предшколска установа поступа у складу са Правилником о садржају 

образаца и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у предшколској 

установи везано за летопис ? 

Да 10 

Не 0 

Да ли грешке у наведеној евиденцији исправљају  у складу са прописима ? 
Да 10 

Не 0 



Контролне листе – Предшколске установе 

 

Извршити преглед Летописа. 

По овој табели се може добити максимално 30 бодова (3 питања са максимално 10 бодова пута 1 

књиге васпитно-образовног рада). 

III 

У Области заштита становништва од изложености дуванском диму,  потребно је да се одговори 

на постављена  питања и укупан број бодова у овој области је 90. 

Основна школа 

Питање Одговор Поени 

Заштита становништва од изложености дуванском диму 

Одговорно лице је на више видних места у простору истакло своје име,односно 

име лица којe је задужио да у његово име контролише забранy пушења за сваку 

смену и спрат 

Да 10 

Не 0 

На обавештењу  су   и подаци: где се то лице налази и телефонски број на који се 

може пријавити, непоштовање забране пушења ? 

Да 10 

Не 0 

На свим улазним вратима затвореног радног простора, истакнут  је знак забране 

пушења 

Да 10 

Не 0 

Истакнути знак забране пушења одговара по облику и садржају прописаном 
Да 10 

Не 0 

У току инспекцијског надзора, непосредним, личним увидом, у прегледаном 

простору, инспектор није затекао лица са упаљеном цигаретом 

Да 10 

Не 0 

Инспектор није уочио присуство упаљене цигарете 
Да 10 

Не 0 

Инспектор није уочио присуство једне или више пепељара 
Да 10 

Не 0 

Инспектор није уочио присуство једног или више опушака 
Да 10 

Не 0 

Инспектор није уочио присуство дуванског дима 
Да 10 

Не 0 

 

                                                                                     УКУПНО ПОЕНА/БОДОВА:  

 

Степен ризика Број бодова 

Незнатан 1.350-1.100 

Низак 1.100 - 900 

Средњи 900 - 600 

Висок 600 - 300 

Критичан 300 и мање 

 

 

НАПОМЕНА: Лажно приказивање или прикривање чињеница у извештају повлачи са собом 

одговарајуће правне последице због састављања исправе неистините садржине ради довођења 

надлежног органа у заблуду и стављања надзираног субјекта у повољнији положај. 

Директор установе оверава печатом контролну листу, а просветни инспектор потврђује својим 

потписом садржину контролне листе. 

 

 

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР     ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 

 

_________________                  ________________________ 

 

 


