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Поштовани.
Од странe инспекције рада Пчињског управног округа извршени редовни и ванредни инспекцијски
надзори по службеној дужности по предметима код следећих послодавца /таксативно набројани /
„провера околности у делу примене Закона о раду и Закона о безбедности и здрављу на раду, других
прописа о радним односима и безбедности и здрављу на раду којима се уређују права, обавезе и
одговорности послодавца и запослених.“

1.Радио телевизија Врање ДОО Врање,ул.Партизанска 17а:
-записником бр.389-155-00009/2016-02 од 17.02.2016.године,
-контролни дана 11.03.2016.г.
-контролни дана 08.08.2016.г.
-записником бр.389-155-00075/2017-02 од 13.06.2017.године
-контролни дана 02.08.2017.г.
/ Јавно предузеће радио телевизија Врање-ПО Врање,ул.Партизанска 17а
-записником бр. 389-155-00012/2016-02 од 17.02.2016. године и допуна од 19.02.2016.године/
2. «OK радио « ДОО Врање, ул.К.С.Првовенчаног 85- пословне просторије редакције у Врање,
ул. Цара Душана број 12 а,
-записником бр. 389-155-00011/2016-02 од 17.02.2016. године и допуном од 18.02.2016.године
- контролни дана 21.03.2016.г.
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3.Милош Стошић ПР Агенција за маркетинг „Sкay media Team“- Није конролисан
4. Новинско издавачко привредно друштво Врањске ДОО Врање,
-записник бр. 389-164-00043/ 2017 - 02 и 389-021-00212/ 2017 -02 од 16.08.2017. године.
Донешена 2 решења /из радних односа 1,мобинг,БЗНР/
Контролни надзор није вршен.

5.Зоран Радуловић ПР Агенција за издавање новина укључујући рекламе и интернет издање“
ВР Нет“ Врање- Није конролисан
6. Врањска плус ДОО Врање, седиштем у Врању ул. Оца Јустина Поповића број 3/3.,
-записником бр.389-155-00079/2017-02 од 13.06.2017.године,
-донета 2 решења
-контролни дана 29.09.2017.г.
7. ПД «Ритам « ДОО Врањска Бања ,ул.Грамађе 12- пословне просторије у Врање, ул.Пере
Мачкатовца број 2,
-записником бр. 389-155-00010/2016-02 од 17.02.2016.Донето решење у делу безбедности и
здравља на раду и поступљено по решењу.
- контролни дана 04.04.2016.г.
- записником бр. 389-155-00077/2016-02 од 13.06.2017.Нађен на раду само послодавац .
8.Тим за развој интеграције -Није конролисан.
9.Центар за јавно заговарање демократије - Није конролисан.
С поштовањем.
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