
Београд: Нови пожар у фабрици картона на Ади Хуји, повређен ватрогасац; МУП: Затворена Фабрика картона, пожар можда подметнут
петак, 11 август 2017 13:04

Због честалих пожара у „Фабрици картона Београд“ донета одлука да се она
привремено затвори, како би се спровела истрага, а постоје индиције да је данашњи
пожар подметнут, рекао је начелник Сектора за ванредне ситуације Предраг Марић.

  

"Због учесталих пожара у „Фабрици картона Београд“ донета одлука да се она
привремено затвори, односно изречена је мера забране рада фабрике, да би се
несметано спровела истрага и утврдили евентуални пропусти у њеном раду", наводи се у
саопштењу.

  

„Имајући у виду да постоје индиције да је данашњи пожар можда и подметнут, донели
смо одлуку да се омогући несметана истрага којом ће руководити надлежно
тужилаштво“ рекао је Марић.

  

У “Фабрици хартије Београд“ на Ади Хуји око 11 часова дошло је до пожара на депонији
картона, саопштено је из МУП-а Србије. У пожару је повређен ватрогасац стар око 35
година.
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"Повређени ватрогасац нема опекотина, ударио га је топли ваздух приликом гашења
пожара, али је свестан и превезен је у Ургентни центар", рекла је агенцији Бета
портпаролка Хитне помоћи Нада Мацура.

  

На гашењу пожара ангажовано је 35 ватрогасаца – спасилаца са дванаест возила,
наводе из МУП-а.

  

У пожару који је 19. јула избио у истој фабрици повређено је шест ватрогасаца и двоје
радника "Картонке".

  

Ватрогасац Милан Рмуш, који је био повређен приликом гашења тог пожара, преминуо је
31. јула на Војномедицинској академији.

  

На ВМА је преминуо и један повређени радник фирме "Авала стар".

  

Припадници Министарства унутрашњих пословаподнели су 7. августа кривичну пријаву
против четири особе због нестручног гашења тог пожара.

  

У “Фабрици хартије Београд“ на Ади Хуји око 11 часова дошло је до пожара на депонији
картона, саопштено је из МУП-а Србије. У пожару је повређен ватрогасац стар око 35
година, рекла је агенцији Бета портпаролка Хитне помоћи Нада Мацура.
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  "Повређени ватрогасац нема опекотина, ударио га је топли ваздух приликом гашењапожара, али је свестан и превезен је у Ургентни центар", рекла је Мацура.  На гашењу пожара ангажовано је 35 ватрогасаца – спасилаца са дванаест возила,наводе  из МУП-а и додају да ће узроци пожара бити накнадно утврђени.  Подсетимо, у пожару који је 19. јула избио у истој фабрици повређено је шестватрогасаца и двоје радника "Картонке".

  Ватрогасац Милан Рмуш, који је био повређен приликом гашења тог пожара, преминуо је31. јула на Војномедицинској академији.  На ВМА је преминуо и један повређени радник фирме "Авала стар".  Припадници Министарства унутрашњих послова поднели су 7. августа кривичну пријавупротив четири особе због нестручног гашења тог пожара.  (Н1)  
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