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ТАСТЕР ЗА ПАНИКУ ШТИТИ
ОД НАСИЛНИКА
● Центар за социјални рад у Сомбору прва установа
у Србији која је добила систем за брзу пријаву инцидентних ситуација

С

ваки агре сивац који дође у
сомборски Центар за
социјални рад са намером да изазива било какве проблеме, убудуће ће
у року од свега пар минута морати да се суочи са органима реда. У
тој установи инсталиран је такозвани „паник тастер“, а почетак
рада новог система за
алармирање означила
је Зорана Михајловић,
потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства,

Сигурна сам да ће се још
додатно у Министарству
рада и социјалне политике радити на ову тему – изјавила је Зорана Михајловић, која је
и председница Координационог тела Владе
Србије за родну равноправност.
Иако у Сомбору није
било убистава и инцидентних ситуација у Центру за социјални рад као
у неким другим градовима, министарка Зорана
Михајловић појаснила
је зашто је баш наш град

поверењу да Сомбор буде први град
у којем је инсталиран тастер за панику. Овај уређај добила је и Општа болница „Др Радивој
Симоновић“.
Након обиласка
Центра, потпредседница Владе и
градоначелница Душанка Голубовић са
сарадницима су у
згради локалне самоуправе разговарале о најзначајнијим
инфраструктурним

Састанак у згради локалне самоуправе
саобраћаја и инфраструктуре. Она је у
друштву градоначелнице Душанке Голубовић
у понедељак, 4. септембра, посетила Центар за
социјални рад у Сомбору.
- Ово је један вид
превенције, односно
помоћи запосленима у
Центру за социјални рад.
Не кажемо да то може
у потпуности да реши
потенцијалне проблеме,
али свакако може да помогне. Ми смо обезбедили 60 оваквих тастера за
домове здравља и центре
за социјални рад Србије.

изабран да први добије
тастере за панику.
- Сомбор је један од
ретких градова који је,
када говоримо о насиљу
над женама, партнерском
или породичном, јако
добро организован. Та
координација између града, Центра за социјални
рад, сигурне куће, тужилаштва и полиције је
пример како ми желимо
да буде у сваком граду
у Србији – нагласила је
потпредседница Владе.
Директор Центра за
социјални рад Бранислав Хаџи Бојанић, захвалио је на указаном

пројектима за град.
На почетку састанка
градоначелница се захвалила на посети и истакла да се нада да ће пот-
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ТРАЖИ СЕ НАЈБОЉИ
ПРЕДЛОГ

бјављен је јавни позив за доделу Октобарске награде града Сомбора, која се додељује поводом дана обележавања
ослобођења града од фашистичке окупације 21. октобра.
Као признање за изузетне
резултате у вишегодишњем
раду, или као награда за
трајно животно дело, Октобарска награда града Сомбора додељује се појединцу
за резултате из области науке, културе и уметности,
публицистике и новинарства, планирања и уређења
простора, архитектуре и
градитељства, унапређења
и заштите животне средине,

председница и државни секретари имати
разумевања и помоћи
при реализацији
пројеката који су
значајни не само за
град Сомбор, већ и
регион.
Потпредседница
Владе је похвалила ресорно одељење
Градске управе града
Сомбора, које се, од
увођења електронске
грађевинске дозволе, истиче по брзини
издавања грађевинских
дозвола, по чему је међу
пет најбољих градова у
Србији.
Састанку су присуствовали држа-

вни секретари: Ненад
Иванишевић, Имро
Керн, Зоран Лакићевић,
помоћница Даринка
Ђуран, директор ЈП
„Путеви Србије“ Зоран Дробњак и Бранка Драшковић, саветница за област родне равноправности. Са друге
стране на састанку су
били начелник Западнобачког управног округа
Душан Маријан, заменик градоначелнице Антонио Ратковић, чланови Градског већа Мирослав Ковачић и Горан
Милић, помоћници градоначелнице и други сарадници.
Н. Ж.

ТЕРЕТЊАЦИ ЋЕ ИЋИ
НА БАЧКИ БРЕГ

ако је саопштено после састанка у згради локалне самоуправе,
потпредседница Владе истакла је да је приоритет инфраструктурних радова за овај град оспособљавање граничног прелаза Бачки Брег
за теретни саобраћај, као и проширење садашњег пута од Сомбора до
овог граничног прелаза. Зорана Михајловић је рекла да ће већ на првом
састанку Савета за инфраструктуру, који имају Влада Војводине и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, кандидовати
овај пројекат као један од приоритета, а договорена је и помоћ „Путева
Србије” у вези са пројектно-техничком документацијом.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ОКТОБАРСКЕ
НАГРАДЕ

О

Обилазак просторија Центра за социјални рад

просвете и развоја школства
и тако даље.
Предлоге за доделу
Oктобарске награде могу
поднети физичка и правна
лица. Предлози морају бити
образложени и достављени
надлежној комисији. Пријаве
се подносе најкасније до 15.
септембра у затвореним ковертама, лично у Услужном
центру Градске управе или
поштом на адресу: Трг цара
Уроша 1, Oдељење за друштвене делатности, Комисија
за спровођење поступка за
утврђивање предлога за доделу повеље и награде. Предлагачи не могу сами себе да
предложе.
Н. Ж.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ДУШАНА КОЛУНЏИЈЕ
У ГРАДСКОМ МУЗЕЈУ

СТРАНИЦЕ ПОСВЕЋЕНЕ
ТЕРЕЗИ КОЧИШ
петак, 15. септембра, у
У
17 часова у Градском
музеју Сомбор ће бити приређена

промоција књиге „Грација у партеру“, аутора Душана Колунџије,
новинара и публицисте. Књига говори о гимнастичарки Терези Кочиш, најуспешнијој у Југославији.
Тереза Кочиш је била седмострука првакиња у јуниорској и
сениорској конкуренцији. На Светском првенству у Базелу 1950. године, освојила је сребрну медаљу
у партеру, а има и две сребрне и
бронзану медаљу са Европског
купа 1963. године. Тереза Кочиш
је учествовала на Олимпијским
играма у Хелсинкију 1952. године и Риму, 1960. Октобарску
награду града Сомбора добила

је 2011. године, а давне 1955.
године проглашена је првим
спортистом године „Сомборских новина“.
Почетком 2006. године Тереза
Кочиш је све своје трофеје поклонила Градском музеју, који је том
приликом добио 54 медаље, значке, дипломе и похвалнице као и
изузетно вредну збирку новинских
чланака и фотографија.

