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Једнаоднајдужихгрејнихсезонау
историји „Београдских електрана”
језавршена,анадлежниуовомко
муналномпредузећујеоцењујукао
„изузетно успешну”. Остварене су
значајнеуштедеипроширенајето
пловоднамрежа,алисуосталаотво
рена питања дугова „Београдских
електрана”„Србијагасу”,алииБео
грађанаифирми„Електранама”.
–Дуговање„Србијагасу”нараслоје

напетмилијарди,коликоотприлике
износииукупандугдомаћинставаи
правнихлицакомуналномпредузе
ћу.Тојеизноскоји„Електране”по
тражујунаосновудугогодишњихне
измиренихобавеза.Кадаговоримо
опротеклојсезони,грађаниипред
узећадугујуоко1,5милијардидина
ра–објасниојеГоранАлексић,члан
Градскогвећа,додајућидаћесенера
шчишћенирачуниизмеђу„Београд

скихелектрана”и„Србијагаса”најве
роватнијерешаватинарепубличком
нивоу.
Упротеклој сезони,премастати

стици „Електрана”, радијатори су
билитопли191дан,одтога40дана
нонстоп.Каопосебануспехистичу
аутоматизованирадготово80одсто
подстаница.Збогтогасусепоједини
грађанижалиликакоимјеудомови
мазнатнохладнијенегораније,на
штау„Електранама”одговарајудаје
посреди„субјективниосећај”.
ЗоранПредић,генералнидиректор

„Београдскихелектрана”истакаоје
дасуутоку2009.оствареневелике
уштеде.Истовремено,бројреклама
цијаспаојенаоко200дневно,што
јепоследњипутзабележено2004.ка
дајеовопредузећезагревалочакдва
милионаквадратнихметарамањене
госада. Д. В. В.

Контролисањеквалитетафлаши
раневодедоведенојеупитање,

јеризгледаданиконепроверавада
лисадржајбоцеодговара ставкама
наведенимнадекларацијама.
Главнопитањесвихсуграђанако

јимафлашасаводомпостајенеизо
ставниреквизит,посебноутокулета,
ималиразликеизмеђутаквеводеи
чесмоваче–остајебезодговора.На
име,Закономобезбедностихране,
усвојеномпреокогодинудана,изме
њенесуиредефинисаненадлежности
инспекцијанадконтроломпрехрам
бенихпроизвода.Такојефлаширана
водаприпаласанитарнојинспекцији
Министарстваздравља.Онииспиту
јубезбедностовихпроизвода,пасе
хигијенскаиздравственаисправност
строгоконтролишу.Али,изовогми
нистарствапоручују да бииспити
вањеквалитета,односнотогадали
утечностиимасастојакакојисуна
веденинаетикетаматребалодаоба
вепољопривредниинспектори,ко
јиисторадеисавоћнимсоковимаи
нектарима.
–Збогтогаквалитетфлашираних

воданиконеконтролише.Санитарни
инспекторићерећидатонијењихо
ванадлежност,аистоћепоновитии
пољопривредни.Покознакојипут
сепоказуједапреплитањенадлежно
стизначиничијуодговорност.Реше
њејеудоношењуновогправилника
оквалитетувода,јерпопостојећем
квалитетважисамо12сатиодпуње
ња.Послетоганиконијеодговоран,
темногималипроизвођачикористе
тајвакуумупрописима,аштетутрпе
купци–истичеГоранПаповић,пред
седникНационалнеорганизацијепо
трошачаСрбије.
Великипроизвођачиимајустро

гемеханизмеунутрашњеконтроле
квалитета, па потрошачима остаје
поверењеуњих.Али,уМинистар
ствуздрављанаглашавајудасупо
трошачипотпунобезбеднијерсани
тарцистрогоиспитујуздравствену
исправностфлаширанихвода.Звон
коПлатиша,вишисаветникуовом
министарству,кажедасеконтроли
шецелокупанланац.

–Најпресеиспитујупроизводња
и санитарнохигијенско стање по
стројења,здрављељудикојитураде
ињиховаодела,апотомиздравстве
наисправностпроизведеневоде.На
границипроверавамобезбедноство
декојасеувозииузимамоузоркеза
лабораторијскоиспитивање–обја
шњаваПлатиша.
Дасездравственаисправностстро

гоконтролишепотврђујуипроизво
ђачииувозници.
– Узимају се узорци и шаљу у

акредитованелабораторије, испи
тујесездравственаисправност,па
чак и радиоактивност. Резултати
стижупослеседамданаиакојево
даисправнапуштамојеупродају–
кажеУрошВушовић,увозник„Гор
скеводе”.

Идоксерасправљаоконтроликва
литета,потрошачимасенудивелики
изборфлаширанихвода.Самодома
ћих произвођача има на десетине.
Рафовисупермаркетакрцатисуми
нералним газираним,негазираним
иприродногазиранимводама,аза
ступљеноједвадесетакбрендова.
Упркоспонуди,тражњафлашира

не воде је, ипак, драстично опала.
Тоје,кажутрговци,првочегасусе
потрошачиодрекликада јепочела
криза.
–Продајагазиранихводаопалаје

умањојмери,алисезатонегазиране
флашираневодепродајучакидо30
одстомањенегопрегодинуилидве
–кажеМиленаРадуловић,директор
маркетинга трговинскогпредузећа
„Јабука”. С. Де спо то вић

Жи во ти ње из Зоо-вр та „позиралe” уче ни ци ма
Ти гро ви, ла во ви, ме две ди, жи ра фе, зе бре „по зи ра ли” су уче ни ци ма др жав не сред ње шко ле „Тех но арт Бе о град” ко ји су у окви ру 
ре дов не на ста ве бо ра ви ли у Вр ту до бре на де. Ђа ци су об и шли врт и ис ко ри сти ли при ли ку да жи во ти ње „пре не су” на плат но. По-
ла зни ци ове шко ле за ма шин ство и умет нич ке за на те већ низ го ди на оби ла зе жи во ти ње јер се овај део на ста ве по ка зао ве о ма 
ва жан у уче њу сли ка ња и цр та ња али и у ства ра њу кул ту ре оп хо ђе ња пре ма жи во ти ња ма. Сред ња шко ла „Тех но арт Бе о град” ће 
4, 5. и 6. ју на, ор га ни зо ва ти при јем ни ис пит цр та ња, сли ка ња и ва ја ња за све др жав не умет нич ке сред ње шко ле у обла сти ли ков-
них умет но сти у пре сто ни ци. А дан ра ни је, у До му вој ске би ће отво ре на ве ли ка школ ска из ло жба на ко јој ће би ти пред ста вље ни 
нај леп ши умет нич ки ра до ви нај бо љих ђа ка. Љ. П.    Фо то Бе та 

Немаконтролеквалитета
флаширанихвода
Свеводенанашемтржиштубезбеднесузапиће,алидалисеубоци
налазисвештојенаведенонадекларацијиинспекцијенепроверавају

Хи ги јен ска и здрав стве на ис прав ност стро го се ис пи ту ју   Фото С. Шашарога

Градјеуплатио7.000.000динараза
другипокушајвантелеснеоплодњеза
првa34парaсaпребивалиштемуБе
ограду.Програмфинансирањадругог
покушајавантелеснеоплодњеустано
вљенјекрајеммартанаиницијативу
градоначелникаБеограда.Средства
сууплаћенаИнститутузагинеколо
гијуи акушерствоКлиничкогцен
траСрбијеиГинеколошкоакушер
скојклиници„Народнифронт”,где
сеиспроводидругипокушајванте
леснеоплодњезапаровесаподруч
јаБеограда.

– ГрадБеоградфинансира други
покушајавантелеснеоплодњепаро
вимакојисунеуспешнопрошлипр
випокушајотрошкуРепубличкогза
водазаздравственоосигурање,ана
основу мишљења комисијаИнсти
тута за гинекологијуи акушерство
КлиничкогцентраСрбијеиГАК„На
роднифронт”–рекаојеЗоранБлаго
јевић,секретарзаздравство.
Правонадругипокушајвантелесне

оплодњеимајупаровикојисуимали
пребивалиштеуБеоградуутренутку
првогпокушаја.

Градуплатионовацзадруги
покушајвантелеснеоплодње

СемдесетједногодишњиМиланДу
бајић који је пре две недеље спре
чиодвојицуразбојникадаопљачка
јуфилијалуПоштанскештедионице
добићеновчанунаградууизносуод
12просечнихпензија,саопштавајуу
овомпредузећу.
Храбромсуграђанинукојусејош

лечиодповредазадобијенихприли
комобрачунасамаскиранимпљач

кашима,министарунутрашњихпо
словаИвицаДачићпрошлогпетка
уручио јеиплакету,рекавшидаби
његов гест требало да представља
примерзаполицију.
Даподсетимо,Дубајићасунапада

чинеколикопутаударилидршкомпи
штољауглаву,збогчегајеизгубиомно
гокрвииимапосекотине,одкојихје
једнаушивенаса12копчи. Н. Д. Б.

Храбромпензионеру12пензија

Од11.до15.мајахалаједанБеоград
скогсајмаличићенасавремену,ком
пјутерскигенерисануфабрикууко
јој су већина запослених роботи, а
оваегзибицијабићедео54.међуна
родногсалонатехникеитехничких
достигнућа.Наизло
жбеном простору од
око20.000квадратних
метарапредставићесе
700излагачаиз23др
жаве. Осим роботи
ке,бићезаступљенаи
најновијадостигнућа
изобластиелектроенергетике,расве
те,обновљивихизвора,електронике,
грејнихирасхладнихуређаја,клима
тизацијеидругихпривреднихграна.
УБеоградуће,измеђуосталих,го

стоватиизлагачиизАустрије,Фран
цуске,Холандије,Немачке,САД,Ру
сије,Шпаније,ВеликеБританије,али
иизвећинеземаљанашегрегиона.
–Догађајухалиједан,названје„Ин

тегра”,ациљједасероботикапромо
вишеунашојземљи,собзиромнато
даСрбијаимасамо0,05уделауЕвро
пикадајеречоовојтехнологији.Ха
ладвабићенамењенаелектроенер
гетици, а и овде очекујемо велики

бројкомпанијаизиностранствачили
представницидолазеизбогсарадње
саЕПСом.БићепромовисанаРуска
Федерација,Чешка,Словачка,Мађар
ска,Словенија,Хрватска,каоинемач
карегијаХесен–објашњаваМилена

Ристић, помоћница
менаџерапројекта.
Биће представљено

око 140 новитета из
света технике. Најве
ћидеоовихпроизвода
спада у област маши
на,опремузамерење,

примењених рачунарских система,
контроле управљања системомпро
изводње,обновљивихизвораенерги
јеироботике.Наступићеидомаћиро
ботновосадскефабрикеИЦМкојијеи
претходнедвегодинезабављаопосети
оце,пржећикобасицеиточећипиво.
Овогпутабацаћетенискелоптице.
Отварањеизложбенајављенојеза

11.мајухалиједан.Радновремебиће
од10до18сати,осимпоследњегдана
кадаћехалерадитидо17часова.Цена
улазницеје500динара,азагрупнепо
сете350динарапоособи.Заученике
истудентетехничкихшколаифакул
тетаулазјебесплатан. Н. Д. Б. 

На Бе о град ском сај му 
од 11. до 15. ма ја би ће 
одр жан са лон тех ни ке  
и тех нич ких до стиг ну ћа 

Фабрикаукојојрадероботи

Фестивал„ДаниСарајева”бићече
твртипутодржанод19.до23.маја
на15локација иобухватићеизло
жбе,представе,филмове,концерте,
каоипанелдискусијеодруштвено
политичкимтемама.
Маја Стојановић, директорка

Иницијативемладихзаљудскапра
ва издвојила је гостовање предста
ве„Калигула”Народногпозоришта
изСарајевауДомусиндиката,кон
цертмладегрупе„Двадесеторица”у
СКЦу,каоинаступмузичараАмира

МедуњанинаиБојанаЗулфикарпа
шићанаКоларцу.
Нафестивалућебитипредставље

не и најбоље драме са конкурса за
младеауторе„Оптимизамновегене
рације”,крозсценскачитањауЈуго
словенскомдрамскомпозоришту.
Свечаноотварањефестивалабиће

19.мајаугалерији„Артгет”,aу„Би
тефтеатру”бићеизведенапредста
ваСарајевскогратногтеатраСАР
ТР„ОвојеЈонеску,будало”урежији
ФеридаКарајице. Д. В. В.

Фестивал„ДаниСарајева”

Крајједнеоднајдужихгрејнихсезона

Nebojsa Sevic
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