Обавештење за новинаре
ВИДЕО НАДЗОР ПОСТАВЉЕН У СВИМ ВРАЧАРСКИМ ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

У Полицијској станици Врачар презентован је јединствени надзорни центар и видео надзор, који је у
оквиру пројекта „Е-школе“ инсталиран у свих шест основних школа на територији општине Врачар.
Бранимир Кузмановић – председник општине Врачар истакао је да је улагање у образовање и
безбедност ђака један од приоритета општине Врачар. Информациони систем успостављен кроз
пројекат „Е школе“ који је реализован у сарадњи са градом Београдом, има за циљ да се одврате
насилници од школских простора, јер ће њих одбити и само сазнање да постоји видео надзор.
Такође, омогућено је полицајцима да делују превентивно, као и да одмах реагују и пошаљу патролу
уколико виде да се у школским просторима догађају инциденти. Систем видео надзора је значајан и
за противпожарну заштиту у школама. Инсталирањем видео надзора успостављено је најмодерније
обезбеђење у нашим школама – поручио је Бранимир Кузмановић.
Александар Шапић – помоћник градоначелника Београда такође је истакао да је повећање
безбедности деце и свих грађана приоритетни задатак Градске управе. Град је већ осветлио 90
посто школских дворишта у Београду, што је значајно допринело безбедности у школама, спроводи
се затварање свих кладионица које нису на прописаном растојању од школа, а безбедности деце
доприноси и присуство школских полицајаца. Сигурно је да ће град Београд подржати све
активности и програме који доприносе већој безбедности у нашем граду – поручио је Александар
Шапић.
Синиша Радаковић – командир Полицијске станице Врачар захвалио се општини Врачар на
савременој опреми за видео мониторинг која омогућава да се реагује током 24 сата, што сигурно
доприноси безбедности ђака и свих грађана.
На сајту www.infobiro.tv можете преузети изјаве председника општине Врачар Бранимира
Кузмановића, помоћника градоначелника Београда Александра Шапића и демонстрацију видео
надзора у ОШ „Светозар Марковић“.
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