Позив за новинаре
БЕЗБЕДНИЈЕ ШКОЛЕ НА ВРАЧАРУ
Презентација видео надзора постављеног у врачарским основним школама
У уторак, 25. маја 2010. године у 12:00 часова у Полицијској станици Врачар у Радослава
Грујића 14, одржаће се презентација надзорног центра и видео надзора, који је у оквиру пројекта
„Е- школе“ инсталиран у 6 основних школа на територији општине Врачар.
Улагање у савремене школе и у безбедност ученика је један од приоритета општине Врачар, због
тога је и покренут пројекат „Е- школе“, који осим инсталирања видео надзора обухвата и
непосредну комуникацију родитеља и представника школе путем електронског дневника.
Коришћењем електронског дневника родитељи могу брзо и ефикасно добити све информације о
успеху свог детета у школи, као и потпуно праћење његових наставних и ваннаставних активности.
У сваком моменту је родитељима доступна могућност прегледа оцена, изостанака са часова и
распоред школских, редовних и ванредних активности, преко портала www.vracar.mojeskole.org.
На презентацији видео надзора говориће председник општине Врачар Бранимир Кузмановић,
помоћник градоначелника Београда Александар Шапић и командир Полицијске станице
Врачар Синиша Радаковић.
Прва фаза овог пројекта обухватила је инсталирање видео надзора у основним школама, у
којима су инсталирани аутономни системи са укупно 117 дигиталних камера и надзорним
рачунаром у свакој школи.
Друга фаза реализована је постављањем јединственог надзорног центра у Полицијској
станици Врачар у оквиру које су све камере и школе повезане у јединствен систем. Камере су
бежично умрежене са надзорним центром, а читав систем има могућност скоро неограниченог
развоја и побољшања, у складу са захтевима и потребама корисника.
Првенствени циљ уградње система видео надзора је превенција насилничког понашања, јер
само инсталирање система и сазнање о могућности брзе полицијске реакције, обесхрабриће
насилнике. Следећи циљ у повећању безбедности у школама јесте могућност брзог и ефикасног
полицијског реаговања и идентификације починилаца вандалског дела и насилништва.
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