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Драган Ђилас не зна како функционише систем образовања у Граду Београду, оценио је
данас члан Градског одбора Српске напредне странке, Славко Гак, поводом Ђиласове
предизборне изјаве да треба успоставити систем у коме ће наставници имати веће плате

  

  

- Да су се Ђилас и његов најближи сарадник Александар Шапић бавили тиме, морали би
знати да се плате наставницима не исплаћују из градског, већ из републичког буџета, па
свакако не може Ђилас као кандидат за градоначелника да их обећава. Може, али
наставници онда морају знати да је то празно предизборно обећање лоповско тајкунске
коалиције - рекао је Гак у писаној изјави.

  

Он је подсетио да су "они који се заиста брину о људима у образовању" у јануару
повећали плате запосленима у предшколским установама за скоро 11 одсто, јер се те
плате исплаћују из градског буџета, а ова власт је, одмах чим се повећао прилив у
градски буџет, реаговала повишицом, јер су то људи који се баве једним од
најодговорнијих послова у граду и ми то ценимо, разумемо и поштујемо.
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- Ђилас и Шапић, који су испразнили касе јавних предузећа и задужили Београд за 1,2
милијарде евра, боре се само за функције и фотеље и знају само за то, а не како
функционише систем образовања у Граду Београду, јер их никада није ни занимало -
каже Гак.

  

Он је додао да су школе у Београду први пут готово све покривене видео надзором,
умрежене са МУП-ом, који може одмах и брзо да реагује.

  

Према његовим реццима, Ђилас је, такође, опет зашао у домен Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, па није лоше обавестити га да је прошле године 86.000
породица добило бесплатне уџбенике, за шта је издвојено 570 милиона динара.

  

А ормарићи у школама... рецимо да су заживели баш као и подземни контејнери.
Заживели су толико да Ђилас, Шапицх, Јанковић и Јеремић за вишемилионске износе
увећају своје банковне рачуне - истакао је Гак.

  

Да бисте знали шта је потребно родитељима, и шта они од вас као градске власти
оццекују, морате имати контакт са њима, морате бити отворена градска влада, сервис
Београдјана, јер само тако радите у њихову корист, напоменуо је Славко Гак и додао да
Београдјани то конаццно имају и још ваззније је да сваки дан показују да знају да то
имају, јер Београд конаццно има систем у коме све функционише, посебно образовање.

  

Ђилас је претходно изјавио да је неопходно успоставити систем у коме су школе
безбедне, у коме цхе наставници имати веће плате и у коме цхе град обезбедити
бесплатне уџбенике, додајући да су деца у школама у време његовог мандата добијала
два комплета уџбеника да не би морала да носе тешке торбе, већ да их један комплет
чека у ормарићима у школама који су због тога и направљени.

  

(Информер)
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