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Скупштина града Београда
за градоначелника Зорана Радојичића
и заменика градоначелника Горана Весића
Поштована господо Радојичићу и Весићу,
Живимо у суморном и тешком времену суочени са епидемијом вируса корона. Знамо да
ова опака, тешка и подмукла болест не бира ни место ни време ни жртву. Професори и
наставници, којима су радне обавезе и задаци неминовна свакодневница, због природе
свог посла, представљају најизложенији и најугроженији део нашег друштва. Већина
њих је приморана да за одлазак и повратак са посла користи јавни градски превоз. А
управо су аутобуси, трамваји и тролејбуси легло заразе и места где се овај опаки вирус,
због концентрације великог броја људи на малом простору, најлакше шири.
Зато вас молимо и апелујемо на вас да у овом тешком тренутку изађете у сусрет
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наставницима, професорима и осталим запосленим у просвети и образовању и уместо
месечне Бус плус карте, коју сваки запослени добија, им уплатите новац у тој
противвредности, како би на посао могли да долазе таксијем или колима и тако смање
ризик од заражавања корона вирусом. Апелујемо на вас да размислите о овом проблему
и можда пронађете неко друго решење. Један од предлога је и да уместо месечне карте
Бус плус, средства буду преусмерена Каргу или неком такси удружењу. Није да нема
могућности.
Зато вас још једном молимо да овај проблем узмете у разматрање и можда заједнички
изнађемо најбоље могуће решење. Већ сада велики број наставника и других запослених
у просвети за долазак и одлазак са посла користи алтернативне видове превоза (такси,
сопствене аутомобиле или возила пријатеља). То представља велики трошак за њихов
буџет. Зато би им преусмеравање средстава од Бус плуса било јако значајно и помогло
би им да смање ризик од заражавања овим подлим вирусом, а уједно би им колико
толико растеретило, ионако скроман буџет.
Унапред захвални наставници и чланови Форума средњих стручних школа

У Београду,
19. 11. 2020. год.

С Поштовањем,
Милорад Антић-Председник ФССШБ
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