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БЕОГРАДСКА ХРОНИКА

Град уплатио новац за други
покушај вантелесне оплодње
Град је уплатио 7.000.000 динара за
други покушај вантелесне оплодње за
првa 34 парa сa пребивалиштем у Бе
ограду. Програм финансирања другог
покушаја вантелесне оплодње устано
вљен је крајем марта на иницијативу
градоначелника Београда. Средства
су уплаћена Институту за гинеколо
гију и акушерство Клиничког цен
тра Србије и Гинеколошко-акушер
ској клиници „Народни фронт”, где
се и спроводи други покушај ванте
лесне оплодње за парове са подруч
ја Београда.

– Град Београд финансира други
покушаја вантелесне оплодње паро
вима који су неуспешно прошли пр
ви покушај о трошку Републичког за
вода за здравствено осигурање, а на
основу мишљења комисија Инсти
тута за гинекологију и акушерство
Клиничког центра Србије и ГАК „На
родни фронт” – рекао је Зоран Благо
јевић, секретар за здравство.
Право на други покушај вантелесне
оплодње имају парови који су имали
пребивалиште у Београду у тренутку
првог покушаја.

Храбром пензионеру 12 пензија
Семдесетједногодишњи Милан Ду
бајић који је пре две недеље спре
чио двојицу разбојника да опљачка
ју филијалу Поштанске штедионице
добиће новчану награду у износу од
12 просечних пензија, саопштавају у
овом предузећу.
Храбром суграђанину коју се још
лечи од повреда задобијених прили
ком обрачуна са маскираним пљач

кашима, министар унутрашњих по
слова Ивица Дачић прошлог петка
уручио је и плакету, рекавши да би
његов гест требало да представља
пример за полицију.
Да подсетимо, Дубајића су напада
чи неколико пута ударили дршком пи
штоља у главу, због чега је изгубио мно
го крви и има посекотине, од којих је
једна ушивена са 12 копчи.     Н. Д. Б.

Фабрика у којој раде роботи
Од 11. до 15. маја хала један Београд број компанија из иностранства чили
ског сајма личиће на савремену, ком представници долазе и због сарадње
пјутерски генерисану фабрику у ко са ЕПС-ом. Биће промовисана Руска
јој су већина запослених роботи, а Федерација, Чешка, Словачка, Мађар
ова егзибиција биће део 54. међуна ска, Словенија, Хрватска, као и немач
родног салона технике и техничких ка регија Хесен – објашњава Милена
Рис тић, пом оћн иц а
достигнућа. На изло
менаџера пројекта.
жбеном простору од
Биће представљено
око 20.000 квадратних На Београдском сајму
око 140 новитета из
метара представиће се од 11. до 15. маја биће
света технике. Најве
700 излагача из 23 др одржан салон технике
ћи део ових производа
жаве. Осим роботи и техничких достигнућа
спада у област маши
ке, биће заступљена и
на, опрему за мерење,
најновија достигнућа
из области електроенергетике, расве примењених рачунарских система,
те, обновљивих извора, електронике, контроле управљања системом про
грејних и расхладних уређаја, клима изводње, обновљивих извора енерги
тизације и других привредних грана. је и роботике. Наступиће и домаћи ро
У Београду ће, између осталих, го бот новосадске фабрике ИЦМ који је и
стовати излагачи из Аустрије, Фран претходне две године забављао посети
цуске, Холандије, Немачке, САД, Ру оце, пржећи кобасице и точећи пиво.
сије, Шпаније, Велике Британије, али Овог пута бацаће тениске лоптице.
Отварање изложбе најављено је за
и из већине земаља нашег региона.
– Догађај у хали један, назван је „Ин 11. мај у хали један. Радно време биће
тегра”, а циљ је да се роботика промо од 10 до 18 сати, осим последњег дана
више у нашој земљи, с обзиром на то када ће хале радити до 17 часова. Цена
да Србија има само 0,05 удела у Евро улазнице је 500 динара, а за групне по
пи када је реч о овој технологији. Ха сете 350 динара по особи. За ученике
ла два биће намењена електроенер и студенте техничких школа и факул
Н. Д. Б.
гетици, а и овде очекујемо велики тета улаз је бесплатан. 
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Нема контроле квалитета
флашираних вода
Све воде на нашем тржишту безбедне су за пиће, али да ли се у боци
налази све што је наведено на декларацији инспекције не проверавају

К

онтролисање квалитета флаши
ране воде доведено је у питање,
јер изгледа да нико не проверава да
ли садржај боце одговара ставкама
наведеним на декларацијама.
Главно питање свих суграђана ко
јима флаша са водом постаје неизо
ставни реквизит, посебно у току лета,
има ли разлике између такве воде и
чесмоваче – остаје без одговора. На
име, Законом о безбедности хране,
усвојеном пре око годину дана, изме
њене су и редефинисане надлежности
инспекција над контролом прехрам
бених производа. Тако је флаширана
вода припала санитарној инспекцији
Министарства здравља. Они испиту
ју безбедност ових производа, па се
хигијенска и здравствена исправност
строго контролишу. Али, из овог ми
нистарства поручују да би испити
вање квалитета, односно тога да ли
у течности има састојака који су на
ведени на етикетама требало да оба
ве пољопривредни инспектори, ко
ји исто раде и са воћним соковима и
нектарима.
– Због тога квалитет флашираних
вода нико не контролише. Санитарни
инспектори ће рећи да то није њихо
ва надлежност, а исто ће поновити и
пољопривредни. По ко зна који пут
се показује да преплитање надлежно
сти значи ничију одговорност. Реше
ње је у доношењу новог правилника
о квалитету вода, јер по постојећем
квалитет важи само 12 сати од пуње
ња. После тога нико није одговоран,
те многи мали произвођачи користе
тај вакуум у прописима, а штету трпе
купци – истиче Горан Паповић, пред
седник Националне организације по
трошача Србије.
Велики произвођачи имају стро
ге механизме унутрашње контроле
квалитета, па потрошачима остаје
поверење у њих. Али, у Министар
ству здравља наглашавају да су по
трошачи потпуно безбедни јер сани
тарци строго испитују здравствену
исправност флашираних вода. Звон
ко Платиша, виши саветник у овом
министарству, каже да се контроли
ше целокупан ланац.

Хигијенска и здравствена исправност строго се испитују Фото С. Шашарога

– Најпре се испитују производња
и санитарно-хигијенско стање по
стројења, здравље људи који ту раде
и њихова одела, а потом и здравстве
на исправност произведене воде. На
граници проверавамо безбедност во
де која се увози и узимамо узорке за
лабораторијско испитивање – обја
шњава Платиша.
Да се здравствена исправност стро
го контролише потврђују и произво
ђачи и увозници.
– Узим ај у се узорц и и шаљу у
акред итов ан е лаб ор атор иј е, исп и
тује се здравствена исправност, па
чак и рад ио а кт ивн ост. Рез ултат и
стижу после седам дана и ако је во
да исправна пуштамо је у продају –
каже Урош Вушовић, увозник „Гор
ске воде”.

И док се расправља о контроли ква
литета, потрошачима се нуди велики
избор флашираних вода. Само дома
ћих произвођача има на десетине.
Рафови супермаркета крцати су ми
нералним газираним, негазираним
и природно газираним водама, а за
ступљено је двадесетак брендова.
Упркос понуди, тражња флашира
не воде је, ипак, драстично опала.
То је, кажу трговци, прво чега су се
потрошачи одрекли када је почела
криза.
– Продаја газираних вода опала је
у мањој мери, али се зато негазиране
флаширане воде продају чак и до 30
одсто мање него пре годину или две
– каже Милена Радуловић, директор
маркетинга трговинског предузећа
„Јабука”.
С. Деспотовић

Крај једне од најдужих грејних сезона
Једна од најдужих грејних сезона у
историји „Београдских електрана”
је завршена, а надлежни у овом ко
муналном предузећу је оцењују као
„изузетно успешну”. Остварене су
значајне уштеде и проширена је то
пловодна мрежа, али су остала отво
рена питања дугова „Београдских
електрана” „Србија гасу”, али и Бео
грађана и фирми „Електранама”.
– Дуговање „Србија гасу” нарасло је
на пет милијарди, колико отприлике
износи и укупан дуг домаћинстава и
правних лица комуналном предузе
ћу. То је износ који „Електране” по
тражују на основу дугогодишњих не
измирених обавеза. Када говоримо
о протеклој сезони, грађани и пред
узећа дугују око 1,5 милијарди дина
ра – објаснио је Горан Алексић, члан
Градског већа, додајући да ће се нера
шчишћени рачуни између „Београд

ских електрана” и „Србија гаса” најве
роватније решавати на републичком
нивоу.
У протеклој сезони, према стати
стици „Електрана”, радијатори су
били топли 191 дан, од тога 40 дана
нон-стоп. Као посебан успех истичу
аутоматизовани рад готово 80 одсто
подстаница. Због тога су се поједини
грађани жалили како им је у домови
ма знатно хладније него раније, на
шта у „Електранама” одговарају да је
посреди „субјективни осећај”.
Зоран Предић, генерални директор
„Београдских електрана” истакао је
да су у току 2009. остварене велике
уштеде. Истовремено, број реклама
ција спао је на око 200 дневно, што
је последњи пут забележено 2004. ка
да је ово предузеће загревало чак два
милиона квадратних метара мање не
го сада. 
Д. В. В.

Фестивал „Дани Сарајева”

Животиње из Зоо-врта „позиралe” ученицима
Тигрови, лавови, медведи, жирафе, зебре „позирали” су ученицима државне средње школе „Техноарт Београд” који су у оквиру
редовне наставе боравили у Врту добре наде. Ђаци су обишли врт и искористили прилику да животиње „пренесу” на платно. По
лазници ове школе за машинство и уметничке занате већ низ година обилазе животиње јер се овај део наставе показао веома
важан у учењу сликања и цртања али и у стварању културе опхођења према животињама. Средња школа „Техноарт Београд” ће
4, 5. и 6. јуна, организовати пријемни испит цртања, сликања и вајања за све државне уметничке средње школе у области ликов
них уметности у престоници. А дан раније, у Дому војске биће отворена велика школска изложба на којој ће бити представљени
најлепши уметнички радови најбољих ђака. Љ. П. 
Фото Бета

Фестивал „Дани Сарајева” биће че
тврти пут одржан од 19. до 23. маја
на 15 локација  и обухватиће изло
жбе, представе, филмове, концерте,
као и панел дискусије о друштвенополитичким темама.
Мај а Стој ан ов ић, дир ект орк а
Иницијативе младих за људска пра
ва издвојила је гостовање предста
ве „Калигула” Народног позоришта
из Сарајева у Дому синдиката, кон
церт младе групе „Двадесеторица” у
СКЦ-у, као и наступ музичара Амира

Медуњанина и Бојана Зулфикарпа
шића на Коларцу.
На фестивалу ће бити представље
не и најбоље драме са конкурса за
младе ауторе „Оптимизам нове гене
рације”, кроз сценска читања у Југо
словенском драмском позоришту.  
Свечано отварање фестивала биће
19. маја у галерији „Артгет”, a у „Би
теф театру” биће изведена предста
ва Сарајевског ратног театра САР
ТР „Ово је Јонеску, будало” у режији
Ферида Карајице. 
Д. В. В.

