
 

 
 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ПРЕМИЈЕРКА АНА БРНАБИЋ 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО 

Поводом емисије “Упитник“ (РТС), од 01.12.2020 године  

 

 

Поштована, 

 

Изражавамо незадовољство због начина којим је у наведеној емисији приступљено 

актуелној теми (Улазак вируса у просветни систем ) и од стране новинарке и од стране 

гостију. 

Сви заједно су допринели појачаном осећају незадовољства и огорчености  запослених у 

предшколским установама широм Србије. 

Нисмо ми, запослени у предшколским установама, први пут изузети из система, коме 

евидентно припадамо, јер су многи министри и пре министра Ружића, показали 

елементарно непознавање функционисања предшколских установа. 

Понашање државе и медија је само показатељ незрелости овог друштва и 

незаинтересованости да се озбиљније схвати и прихвати значај истих. 

Свођење на изношење неких „поузданих статистичких података“, је потврда да су наши 

животи, наше здравље и наше породице, мање вредни од наших колега из школа или 

здравствених радника нпр.. 

Нико не поставља питање јавно, зашто смо ми опет жртвовани, у односу на школе, као и 

11.5.2020.? 

Није тачна информација да међу децом млађом од 10 година нема заражених. 

Вртићи јесу места где се физички чувају деца, али су најпре места где се деца уче и 

припремају за полазак у школу. . . или свима промиче чињеница да се деца не рађају са 7 

година. Да одлазе у школу са формираним навикама и предзнањем. 

Најљубазније Вас молимо да схватите да је нама, запосленима у предшколским 

установама, заиста драго што деца слабије обољевају, као што би нам било неизмерно 

драго да се у наведеној емисији покренула тема о предшколским установама озбиљно, а 

не форме ради  и „ да се прича“. Наравно да не мислимо само на вапитно особље, вртићи 

су сложени систем који при том није тешко схватити. 

Стојимо Вам на располагању, јер морамо се сложити, да нема компетентнијих 

саговорника од људи који у овом тренутку јуначки раде свој посао у веома тешкој 

ситуацији којој се не види краја. 

  

Синдикални поздрав            ГСПРС  НЕЗАВИСНОСТ 

          Одбор предшколских установа 

 

 

 

 

 

 

 


