
 

 

 

 

 

СРПС, Дечанска 14/5 Београд 

НСПРВ, Трг Светог Тројства 1/16 Сомбор 

 

ПРЕДМЕТ:   ПИСМО ПОДРШКЕ 

ПОДНОСИЛАЦ:   запослени у ПУ ``РАДОСНО ДЕТИЊСТВО``, НОВИ САД 

Поштовани, 

Обраћамо Вам се испред чланства НСПРВ запослених у ПУ ``Радосно детињство`` у Новом Саду. Пратимо 

све Ваше (наше) напоре да побољшљте статус просветара и дајемо свим колегама и колегиницама 

подршку у одлуци да се 28.09.2017.год одржи протест. Међутим веома жалимо због немогућности да Вас 

подржимо и личним присуством,  јер у пре подневним часовима нама није дозвољен излазак са посла. 

Сигурно Вам је позната одлука о мин. процесу рада која нам пружа садисфакцију да не држимо 

васп.образовне активности, али не и да физички напустимо радно место. Због такве одлуке ми смо у 

немогућности да одржимо штрајк и на тај начин смо дискриминисани у основном људском праву 

(загарантованом Конвенцијом о људским правима) да се чујемо и видимо, да на улици стојимо сви заједно 

и да покажемо колико смо озбиљни и оштећени. 

Како смо ми у ПУ у просвети када нам треба одузимати, а пак то нисмо када нам треба вратити , сматрамо 

да свакако је дошло време када требамо сви ставити тај кључ у браве, међутим због специфичности нашег 

посла и наших корисника (деце) овакав вид протестани штрајка није јеноставно спровести. Овом приликом 

Вас молимо да се изборите да добијемо право (некада је то могло) да једна колегиница буде на улици са 

Вама, а друга у соби са децом или да се бар одреде дежурни вртићи а ми ћемо се међусобно договорити 

колико је нас у могућности да дође у Београд. Док не добијемо такву могућност остаје нам само да Вам 

шаљемо писмене подршке и надамо се да ће се некад нешто променити на боље. 

 

24.09.2017.год, 

У Новом Саду 

 

                                                                                                                          Председник НСПРВ 

                                                                                                                           Санела Лацик 

 Novi Sad, Trg Slobode 3, tel: 021/6616-886, 025/420-093, 023/515-757  

       e – mail : sindiso@sbb.rs ,  nsprv.zr@mts.rs , nsprv@mts.rs    
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