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ИНСПЕКЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ПИРОТСКОГ ОКРУГА, У ДРУГОМ КВАРТАЛУ, ИМАЛЕ ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА

ПРИЈАВЕ ЗА 
НЕСАВЕСНЕ
Т

ОКОМ другог квартала 
ове године, Републичке 
инспекције на подручју 

Пиротског округа обавиле су 
мноштво контрола у делат-
ностима за које су задужене. 
За све откривене неправил-
ности одговорни су санкци-
онисани.

Према речима Драгане 
Тончић, начелнице округа, 

у овом периоду, Санитарна 
инспекција обавила је 384 
прегледа, односно контрола 
продаје и производње брзе 
хране, кухиње у вртићима, 
школама, Болници, Водово-

ду, пекарама, у кафанама и 
ресторанима дуж ауто-пута, 
контролисани су брисеви 
особља, као промет козме-
тичких производа. Због раз-

них неправилности, поднето 
је 12 прекршајних налога и 
три пријаве.

Уз стандарне контроле 
промета робе, поштовања 
одлука о контролисаним 
ценама и акцизних произво-
да, Тржишна инспекција је 
имала велики број контрола 
због увођења нових фискал-
них каса, али и саветодавне 
посете због вансудских ре-
шавања спорова насталих на 
релацији продавац-купац.

Александар Поповић, на-
челник Инспекције рада за 
Пиротски округ, каже да су 

инспектори у овом периоду 
обавили 178 надзора. Код 
послодаваца су открили 15 
непријављених радника, од 
којих је њих 12 одмах при-

јављено на обавезне порезе 
и доприносе чиме је њихов 
рад и статус легализован. 
Поднета је једна прекршајна 
пријава. У области безбед-
ности здравља и поштовања 
ХТЗ прописа, обављен је 71 
надзор. Због непоштовања 
прописа о заштити на раду 
поднето је 10 прекршајних 
пријава.

С обзиром на високе тем-
пературе, у наредном пери-
оду ће, како каже Поповић, 
инспектори више пажње по-
светити и контрола обавити 
на градилиштима, како би 

контролисали да ли се праве 
чешће паузе у најтоплијем 
делу дана, да ли радници 
имају довољно освежавају-
ћих напитака и воде. Препо-
руком Владе Србије из 2007, 
предвиђено је да се ови усло-
ви на високим температура-
ма, нарочито на градили-
штима, у периоду од 11 до 16 
часова, морају поштовати.

Инспектори су контроли-
сали и поштовање, односно 
спровођење, одлука Мини-
старства пољопривреде када 
је реч о епидемији афричке 
куге свиња у овом округу.n 

 В. ЋИРИЋ

УКИНУТО РЕШЕЊЕ О АФРИЧКОЈ КУГИ
УПРАВА за ветерину укинула је своје првобитно решење о проглашењу 
афричке куге свиња у селима Врандол, Јалботина, Црвена Река и Гњи-
лан, али су решења о проглашењу заражених подручја остала на снази 
у местима Орља и Базовик, док су угрожена подручја села Враниште, 
Црноклиште, Рагодеш, Рудиње, Церова, Мирковци и Шугрин.

ОТКРИЛИ
15 непријављених 
радника, па је 12 њих 
одмах пријављено

НАРЕДНИХ
дана биће посебнa 
провера услова 
рада на врућинама

ЈКП "ВОДОВОД" У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ НАЈАВИО ПОДНОШЕЊЕ КРИВИЧНИХ ПРИЈАВА

Лагали да је вода неисправна
Објаве на лажном фејсбук-профилу узнемиравале су јавност у вароши

ЗБОГ ширења лажних ве-
сти на друштвеним мрежа-
ма о квалитету воде за пиће 
у Смедеревској Паланци, 
јавно предузеће "Водовод" 
поднеће кривичне пријаве 
против особа које су, како 
тврде, неистинама узнеми-
риле јавност у тој вароши.

Надлежни из ЈКП Водо-
вод наводе да су текстови 
на лажном фејсбук-про-
филу "Паланка мора бити 
здрава", о квалитету воде 
која се испоручује грађани-
ма Смедеревске Паланке и 
селима Грчац, Мала Плана, 
Придворице узнемиријући 
и неистинити.

У тим објавама се наводи 
да вода из градске мреже 
није исправна за пиће, па 
чак и да није исправна за 
туширање!

- Такве информације су 
нетачне, лажне и очиглед-

но злонамерне. Свакоднев-
но се у лабораторији ЈКП 
"Водовод" врши контрола, 
а Завод за јавно здравље По-
жаревац, три пута месечно 
врши контролу на шест ме-
ста у граду. Резултати кажу 
да је вода исправна, тако да 
грађани немају разлога за 
бригу, наводи в. д. дирек-
тора "Водовода" - Срђан 
Борић.

Због малициозних и ла-
жних информација, дирек-
тор "Водовода" ће против 
нн лица надлежним орга-

нима поднети кривичну 
пријаву због узнемиравања 
јавности.

Иначе, прави виртуели 
напад на локалну власт са 
друштвених мрежа траје 
месецима. Ово је тек епи-
лог последњег скандала ко-
ји се са друштвених мрежа 
сели у институције.

Недавно је, подсетимо, 
председник општине Ни-
кола Вучен поднео кри-
вичне пријаве због ширења 
лажних вести о његовим 
наводним злоупотребама 
преко лажних фејсбук-про-
фила. За то је оптужио стра-
начке колеге из СНС. n

Ј. ИЛИЋ

УГАШЕН
ФЕЈСБУК-ПРОФИЛ "Паланка мора 
бити здрава", са кога су објавље-
не узнемирујуће вести о навод-
ној неисправности воде за пиће 
у Паланци, више не постоји.
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Контролисане школе, болнице, пекаре,  
водовод, ресторани, градилишта...

РЕД Драгана Тончић са инспекторима
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УСЛОВИ Контроле на грађевинама

ПРОВЕРА Инспектори на терену

Среда, 6. јул 2022.




