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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

УСТАВНИ ОСНОВ 
Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о просветној инспекцији (у даљем тексту: Нацрт закона) садржан је у члану 97. тачка 10. Устава Републике Србије, према коме Република Србија уређује и обезбеђује, поред осталог, систем у области образовања.         
                              II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Закон о просветној инспекцији (у даљем тексту: Закон) који је ступио на снагу 14. априла 2018. године истакао је посебности поступка и положаја инспекције у области образовања у односу на закон који на општи начин уређује инспекцијски надзор и знатно подигао и унапредио квалитет инспекцијског надзора у образовању.            Међутим, свакако je, током примене, указао на потребу уношења неколико конкретних, нових института, односно измена и допуна, које ће проширити деловање просветне инспекције и свеобухватније и потпуније унапредити систем инспекцијског надзора у Републици Србији у области образовања. 
Измене и допуне Закона о просветној инспекцији најпре се односе на прецизирање одредаба које су садржане у посебним законима који су донети у међувремену, а прописују надлежност просветне инспекције у вршењу надзора над применом истих закона: Закон о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, број 49/19), Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС“, број 27/19 и 6/20) и Закон о дуалном моделу образовања у високошколским установама („Службени гласник РС“, број 66/19).
Закон о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору из 2018. године прописује потпуно нови институт самопровере испуњености захтева из контролне листе и самопроцене ризика. Наведене одредбе специфициране у односу на просвету, прецизиране су у Нацрту закона. 
Током трогодишње примене Закона стекли су се услови за уношење нових законских одредаба које се односе на службену одећу и обућу републичког просветног инспектора и стручног усавршавања, као на измену, допуну, прецизирање  појединих законских одредби које су предложене у Нацрту закона, а које се односе на послове просветног инспектора, овлашћења и поверавање послова инспекцијског надзора општинама, односно градовима, односно покрајини и процедуру доношења правилника којим се утврђује број просветних инспектора у општинама и градовима.

		III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1. Нацрта закона којим се мења члан 2. Закона прописује се да                Просветна инспекција у вршењу инспекцијског надзора, поред области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, дуалног образовања, високог образовања, уџбеника и ученичког и студентског стандарда, испитује и примену закона и других прописа који регулишу област науке и истраживања и Националног оквира квалификација. Овим чланом прописано је и да Просветна инспекција обавља инспекцијски надзор и у другим областима у којима је посебним законом утврђена њена надлежност.

Чланом 2. Нацрта закона којим се мења члан 5. Закона прецизирају се називи просветних инспектора који послове инспекцијског надзора обављају у министарству надлежном за послове образовања и васпитања, покрајинском органу надлежном за послове образовања и васпитања и општинском, односно градском органу којима су поверени послови инспекцијског надзора у области просвете.
Због специфичног и јединственог модела поверавања послова инспекцијског надзора органу покрајинске управе надлежне за послове образовања и васпитања и градском, односно општинском органу предложено је наведено решење. 
 
Чланом 3. Нацрта закона којим се мења члан 7. Закона допуњују се и прецизирају одредбе Закона у односу на нову законску терминологију у области образовања и васпитања нарочито код верификације установа и провере веродостојности јавних исправа које издаје школа. Овај члан, такође, дефинише и назив члана 7. Закона: Послови инспекцијског надзора над радом установа предшколског васпитања и образовања и основног и средњег образовања и васпитања.

Чланом 4. Нацрта закона којим се мења члан 9. Закона уређени су послови инспекцијског надзора над радом установа за образовање одраслих и јавно признатих
организатора активности, којим се прецизира подношење предлога за одузимање одобрења за статус јавно признатог организатора активности.

        Чланом 5. Нацрта закона којим се мења члан 10. Закона прецизирају се  нове одредбе које се односе на статус студената и заштите права студената; 

        Чланом 6. Нацрта закона додаје се нови члан 10а Закона који прописује послове инспекцијског надзора у дуалном моделу студија у високом образовању. Овом одредбом прецизирана је законска одредба Закона о дуалном моделу образовања у високом образовању која се односи на инспекцијски надзор тако што се прописује да просветна инспекција врши инспекцијски надзор у дуалном моделу студија у високом образовању, у складу са овим и посебним законом.

Чланом 7. Нацрта закона којим се мења члан 11. Закона прописују се послови инспекцијског надзора над радом установа у области ученичког и студентског стандарда и брише се реч старатеља у складу са терминологијом из посебних закона.  

Чланом 8. Нацрта закона додају се нови чланови 14а и 14б прописују се послови инспекцијског надзора у науци и истраживањима и послови инспекцијског надзора у контроли Националног оквира квалификација. Овом одредбом прецизиране су законске одредбе Закона о науци и истраживањима и Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије које се односе на инспекцијски надзор тако што се прописује да просветна инспекција врши инспекцијски надзор у области науке и истраживања у Републици Србији у складу са овим и посебним законом и у погледу примене закона којим се уређујe Национални оквир квалификација.

Чланом 9. Нацрта закона којим се мења члан 15. Закона прописана су  овлaшћeњa прoсвeтнoг инспeктoрa. Постојећа овлашћења просветног инспектора, у вршењу послова инспекцијског надзора, проширују се и на вршење послова из чланова 14а и 14б која се односе на послове инспекцијског надзора у науци и истраживањима и послове инспекцијског надзора у контроли Националног оквира квалификација. У трогодишњој примени овог Закона пракса је показала да је потребно обрисати тачку 4) овог члана која се односи на привремено забрањивање решењем рада установе која обавља делатност, а не испуњава законом прописане услове у погледу простора, опреме и потребних стручних и других радника.
Наведена тачка је регулисана законом који уређује основе система образовања и васпитања.
  Преостале су терминолошке измене сачињене у складу са постојећим терминима у важећим прописима.

Чланом 10. Нацрта закона којим се мења члан 16. Закона дефинисан је инспекцијски и стручно-педагошки надзор. Овим чланом уређује се терминолошка измена сачињена у складу са постојећим терминима у важећим прописима, те се стручно – педагошком надзору додаје спољашње вредновање. Стручно – педагошки надзор врше просветни саветници у вршењу теренског надзора. 

Чланом 11. Нацрта закона којим се мења члан 17. Закона уређена су овлашћења Министарства према органима којима су поверени послови. Овим чланом се мења назив “просветни инспектора министарства надлежног за послове образовања и васпитања“ у назив „републички просветни инспектор“.
Додаје се став који је премештен из члана 5. важећег закона да 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.
Такође, овим чланом додаје се нови став који гласи: Републичка просветна инспекција и после поверавања послова задржава одговорност и може вршити непосредан инспекцијски надзор на целој територији Републике Србије.
Предложеним ставом се прецизира законско решење које већ постоји у важећем правном систему. Законом који уређује државну управу изричито је прописано у члану  51.  да Влада и органи државне управе задржавају и после поверавања послова државне управе одговорност за њихово извршавање, док је чланом 47. став 6. закона који уређује државну управу, у делу који прописује општа овлашћења у вршењу надзора над радом, прописано да је орган државне управе овлашћен да у вршењу надзора над радом непосредно изврши неки посао ако оцени да се друкчије не може извршити закон или други општи акт.
Наведени став не мења законска решења из закона којим је уређена државна управа. На основу овог става, уз поштовање постојећих законских решења,  републичка просветна инспекција може непосредно да изврши инспекцијски надзор у надзираном субјекту на територији целе Републике Србије имајући у виду јавни интерес и осетљивост група (деце, ученика, студената…) чије интересе превасходно штити. 
Чланом 12. Нацрта закона се мења члан 18. Закона којим је уређено поверавање послова oпштинској и градској управи. Због непримењивања одредаба важећег правилника којим је уређен број просветних инспектора у општинама и градовима тако што исте не ангажују уопште просветне инспекторе, или ангажују мањи број просветних инспектора, те у таквим ситуацијама морају инспекцијски надзор да реализују републички инспектори којих има мало у односу на број установа, односно надзираних субјеката, предложено је следеће решење: 
Министар надлежан за послове образовања и васпитања и министар надлежан за послове државне управе и локалне самоуправе заједнички прописују критеријуме за утврђивање потребног броја просветних инспектора у општинској, односно градској управи, у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона. 
Правилник о критеријумима за утврђивање потребног броја просветних инспектора у општинској, односно градској управи објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Општинска, односно градска управа ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу правилника из става 7. овог члана усагласити акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и број просветних инспектора, у складу са прописаним критеријумима.  

Чланом 13. Нацрта закона се мења члан 20. Закона којим је прописано да се годишњи план инспекцијског надзора доноси за школску односно радну годину чије је трајање дефинисано законом из области образовања и васпитања у смислу што се уместо речи законом предлаже реч законима.

Чланом 14. Нацрта закона додају се називи глава, нови називи чланова и чл. 20а – 20г  Закона. 
Чланом 20а прописује се доношење годишњег извештаја о раду за претходну школску, односно радну годину чије је трајање утврђено законима из области образовања и васпитања. Годишњи извештај о раду за претходну годину усваја Координациона комисија за инспекцијски надзор Владе и исти се објављује се на сајту Министарства у складу са одредбама закона којим је уређен инспекцијски надзор. 
Чланом 20б уређује се примена потпуно новог института самопровере испуњености захтева из контролне листе и самопроцене ризика у области образовања, а који је уведен законом који уређује инспекцијски надзор из 2018. године. Надзирани субјекти у области образовања и васпитања, јавно признати организатори активности, надзирани субјекти у области науке и истраживања и Националног оквира квалификација могу просветној инспекцији доставити извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и самопроцени ризика, са пропратном документацијом, које су спровели сагласно садржини контролне листе и правилима о процени ризика. Наведене одредбе су у смислу обука директора и секретара предвиђене и у Стратегији развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно у Акционом плану Министарства за период од 2021. до 2023. године.  
Чланом 20в уређује се стручно усавршавање просветног инспектора. Овим чланом се прописује да је прoсвeтни инспeктoр дужaн дa сe стaлнo стручнo усaвршaвa рaди успeшниjeг oствaривaњa и унaпрeђивaњa инспeкциjскoг нaдзoрa. Прoгрaм и oбликe стручнoг усaвршaвaњa просветног инспектора прoписуje министaр. Сектор за инспекцијске послове ће у наредном периоду реализовати обуке предвиђене у Стратегији развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно у Акционом плану Министарства за период од 2021. до 2023. године, стручне скупове ради уједначавања рада инспектора и годишње секторске посебне програме обуке просветних инспектора које се реализују у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Националном агенцијом за јавну управу.
Чланом 20г прописује се набавка службеног одела и обуће просветног инспектора, као и прописивање обавезе да министар ближе пропише изглед републичког просветног инспектора.
                      
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За реализацију одредаба Нацрта закона о просветној инспекцији нису потребна средства, односно реализација овог Нацрта не производи финансијски ефекат што се потврђује изјавом у оквиру Обрасца стандардне методологије за процену финансијских ефеката акта (ПФЕ Обрасца).  

