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ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
Гђа. Бранкица Јанковић, повереница

Предмет: Притужба због повреде одредаба Закона о забрани дискриминације

Поштована,
Притужба се односи на министра др. Срђана Вербића.
Образложење
Делатност предшколског васпитања и образовања је део образовно васпитног система
Србије. У складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о
предшколском васпитању и образовању, чини јединствени образовни систем Србије. На основу тога
делатност предшколског васпитања и образовања је, по питању нормативног уређења у искључивој
надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору – члан 20.
став 1. прописано је:
„Запосленом у јавном сектору за време примене овог закона престаје радни однос
када наврши године живота и стаж осигурања коју су прописани законом за одлазак у
старосну пензију.“
Примењујући одредбе цитираног Закона запослени у предшколским установама који имају
60 година и 6 месеци живота, а послодавац не жели да им продужи радни однос у складу са ставом
3 истог члана Закона, морају по сили Закона да раскину радни однос.
Министар Вербић је запослене у школама заштитио од примене члана 20 – став 1 наведеног
Закона, тако што је директорима школа упутио обавештење да запосленим у школама које после 12.
октобра 2015. године испуне услов за старосну пензију од 60 година и 6 месеци живота, односно 61
годину живота у 2016. години, понуде наставак радног односа у складу са потребама тог радног
места до краја школске 2015/16 године. Министар Вербић је ово учинио из разлога што сматра да би
пензионисање нарушило процес започете наставе, а не би довело до организационих и
функционалних промена у систему, нити остварило очекиване уштеде, пошто би та радна места
морала бити попуњена
Обавештење такве садржине није упућено и директорима предшколских установа. Оваквим
понашањем министра Вербића сматрамо да је направљена разлика на штету запослених у
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предшколским установама и да су они стављени у неповољнији положај, односно да су
дискриминисани у односу на запослене у школама.
На ово смо писаним путем упозорили министра Вербића и тражили хитан састанак да
изнесемо конкретне разлоге који ће неминовно довести до штетних последица, пре свега, по децу а
одразиће се и шире на целу делатност.
Представници Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије
сматрају да се министар Вербић углавном бави проблемима школа и активно се ангажује на
њиховом решавању што није случај са проблемима у делатности предшколског васпитања и
образовања.
Из свега наведеног може се закључити да је делатност у неповољнијем положају и да
немамо једнак приступ, једнаку заштиту и једнака права у Министарству просвете, науке и
технолошког развоја, због чега смо били принуђени да од повереника за заштиту равноправности
затражимо да у оквиру својих надлежности реагује - члан 33 Закона о забрани дискриминације.
С`поштовањем,

Председница:
Љиљана Киковић
_____________________

