
  
 
 
 
 
 
  
  

Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Ул. Немањина број 22-26 
11000 Београд 

 
н/р министра господина Бранка Ружић 

 
 
 Предмет: Захтев за одлагање примене листа преко ЈИСП-а 
 
 Веза: Ваш број:153-00-10/2021-01 од 20.8.2021. године 
 
 Поштовани господине министре, дана 20.8.2021. године путем мејла основним и средњим 
школама у Републици Србији је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
достављено Стручно упутство за поступање приликом ангажовања запослених у установама 
образовања и васпитања у школској 2021/2022. години број:153-00-10/2021-01 од 20.8.2021. 
године којим је између осталог прописано да се преузимање запослених врши на основу података 
из информационог система просвете који се објављују на званичној интернтет страници МПНТР 
http://liste.mpn.gov.rs на којој се налазе три листе: листа слободних радних места, листа 
технолошких вишкова и листа непуних норми, као и обавеза радних подгрупа да благовремено 
решавају сва нерешена питања у вези са ''првим кругом'' распоређивања, као и друга спорна 
питања до којих долазе током целе школске године,... 
 С обзиром на то да су лица овлашћена  од стране директора школа за рад у ЈИСП-у од 
почетка увођења истог, што директорно Министарству, што преко администратора при 
надлежним школским управама, више пута указивала на нефункционалност истог и крајњи исход 
– неисправност и немогућност правилног формирања напред наведених листа, чиме ће бити 
угрожена права запослених на преузимање, на кратке рокове за предузимање радњи, задате чак и 
за време годишњих одмора лица овлашћених за рад у ЈИСП-у (који годишње одморе по закону 
користе за време распуста), молбе да се за школску 2021/2022. годину листе формирају преко 
ИСП ''Доситеј'', који се до сада показао као веома функционалан, а да се током школске 
2021/2022. године исправљају програмске грешке у ЈИСП-у, овим путем Вам указујемо да су због 
свега напред наведеног угрожена законска права запослених на преузимање, онемогућен 
правилан рада радних подгрупа при решавању проблема у преузимању, јер нема исправних 
листа. 
 Предлажемо да се за школску 2021/2022. годину листе утврђују преко ИСП ''Доситеј'', јер 
је то у најбољем интересу свих запослених у просвети. 

 
С поштовањем, 
 
                                                                                              Председник ИО НСПРВ 

Нови Сад, 23.08.2021. године,  
                                                                                                                  Душан Кокот 
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