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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

ПОЛИТИК АТАПОЛИТИК АТА   
ГО "СВАРИ" ГО "СВАРИ" 

ДОМАШНОТО МЛЕКОДОМАШНОТО МЛЕКО

ЕКОНОМИЈА
ЕКОНОМИЈА

И покрај реакциите на 
домашните млекари, 
Владата сè уште не 

донесе одлука да го запре 
увозот на босанско млеко 
од Тузланската млекарница. 
Ова во превод значи дека 
нема да воведе царини за 
увозот на млеко од Босна и 
Херцеговина, иако специ-
јалниот владин тим по по-
сетата на Тузланската мле-
карница, како што нео фи-
цијално дознаваме, утвр-
дил дека млекото е со по-
текло од Словенија.

Иако станува збор за со-
стојба која доколку потрае 
може да предизвика и млеч-
на криза во земјава, сепак 
дознаваме дека е дого во-
рено за проблемот да ре-
шаваат директно премие-
ри те, за да не се преди зви-
кале контрамерки од бо-
санска страна, доколку се 
забрани увоз на млекото. 
Значи, без разлика што се 
потврдија предупре дува-
њата на млекопроизво ди-
телите дека босанското 
млеко всушност е слове неч-
ко, Владата сè уште так ти-
зира. Допрва ќе одлучува 

делина, но останува фактот 
дека поради изборните ан-
гажмани на владините пр ет-
ставници во вид митин гу-
вање, на македонските мле-
копроизводители може мно-
гу лесно да им "скисне" мле-
кото. И тоа токму од оние 
кои одат кај нив, по селата, 
и качени на бини им ве ту-
ваат субвенции во зем јо дел-
ството???

  
СОСТОЈБА

Според Живко Радевски, 
директор на Битолската мле-
карница, најголемиот мле-
копреработувачки ка па ци-
тет во земјава, млекото кое 
влегува во Македонија со 
потекло од Босна и Хер-

цеговина, е од други др жа-
ви и никој не може да го 
убе ди во спротивното. За-
што Босна и Херцеговина 
во рамките на поранешна 
Југославија постојано била 
увозник на млеко. 

"Од каде сега, по сè она 
што се случуваше во Босна 
и Херцеговина последниве 
години, таму тие наеднаш 
да станат извозници на мле-
ко, и што е особено важно 
по екстра ниска цена", вели 
Радевски. 

Затоа тој смета дека или 
станува збор за увоз на мле-
ко од други држави, зашто 

Иако нашите експерти беа во Босна и Хер-
цеговина, по враќањето никој од Комисијата 
не даде информација за анализите, односно 
дали млекото од Тузланската млекарница 
кое се увезува во земјава е босанско или е 
словенечко, препакувано во Босна и Хер це-
говина, за што постоеја сомневања. Како и 
да е, вистината кога-тогаш ќе излезе на ви-
делина, но останува фактот дека поради из-
борните ангажмани на владините прет став-
ници во вид митингување, на македонските 
млекопроизводители може многу лесно да 
им "скисне" млекото. И тоа токму од оние кои 
одат кај нив, по селата, и качени на бини им 
ветуваат субвенции во земјоделството???

дали да воведе компен за тор-
ски царини.

Како што дознаваме, на 
својата последна седница 
од минатата седмица Вла-
дата не ја објави инфор ма-
ција што покажале анали-
зите на нашите експерти 
кои неодамна беа во Босна 
и Херцеговина. По враќа-

њето никој од Комисијата 
не даде информација за ана-
лизите. Тимот од екс пер ти 
од Министерството за зем-
јоделство, шумарство и во-
достопанство требаше да 
испита дали млекото од Туз-
ланската млекарница, кое 
се увезува во земјава, е бо-
санско или словенечко, пре -
пакувано во Босна и Хер це-
говина, за што по стое ја сом-
невања. 

Како и да е, вистината ко-
га-тогаш ќе излезе на ви-



28  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 626 / 30.6.2006

ЕКОНОМИЈА
ЕКОНОМИЈА

"Од каде сега, по сè она што се случуваше 
во Босна и Херцеговина последниве години, 
таму тие наеднаш да станат извозници на 
млеко, и што е особено важно по екстра нис-
ка цена. Јас лично од 1978 година работам на 
развојот на млекото во Република Маке до-
нија и дури последниве години можеме со 
сопствени сили да ги задоволиме сите по тре-
би на македонскиот пазар", дециден е Живко 
Радевски, директор на Битолската мле ка рни-
ца, најголем млекопреработувачки капаци-
тет во земјава, укажувајќи на фактот дека 
млекото од Тузла сепак е увезено од Сло ве-
нија, а само препакувано во Босна и Херце-
говина.

покрај словенечката инве с-
тиција во "Алпско" млеко, 
таму е влезен и германскиот 
гигант "Мегле" или, пак, ста-
нува збор за користење на 
млеко во прав.

"Она што особено ме из-
ненадува беа неофици јал-
ните изјави на членовите 
на работната група на Ми-
нистерството за земјодел-
ство, шумарство и водо сто-
панство, кои како да беа на 
екскурзија во Босна и Хер-
цеговина, а не на работен 
состанок за да се открие ви-
стинската заднина на слу-
чајот со евтиното 'Алпско' 
млеко. Сите нивни изјави 
беа само со една цел, чле-
новите на работната група 
сакаа да се покријат сами 
себе. Во спротивно, ако тие 
сакаа да ја откријат ви сти-
ната за потеклото на мле-
кото во Тузланската мле-
карница, зошто не повикаа 
наш стручњак, или од не ко-
ја друга македонска мле-
кар ница, но важно да е 
човек од бизнисот со млеко 
и да ги разбира работите. 
Во тој случај, лесно ќе се 
про вереа билансите и ќе се 
утврдеше вистинската де-
стинација на млекото", по-
тенцира Радевски.

Поради сè ова, пазарот 
со млеко во земјава е на ру-
шен и тоа во голема мерка. 
А во ваков случај се знае кој 
ќе го плати цехот од вак ва та 
состојба, тоа се маке дон-
ските производители на мле-
ко, кои и онака по ра ди ви-
соките трошоци едвај нека-
ко врзуваат крај со крај.

"Јас лично од 1978 го ди-
на работам на развојот на 
млекото во Република Ма-
кедонија и дури последниве 
години можеме со соп стве-
ни сили да ги задоволиме 
сите потреби на маке дон-
скиот пазар", дециден е Ра-
девски, укажувајќи на фак-
тот дека млекото од Тузла 
сепак е увезено од Сло ве-
нија, а само препакувано во 
Босна и Херцеговина.

Од овие причини, не сфат-
ливо е како лесно повторно 
може да ни се случи млечна 
криза, со сите тешки по-
следици кои таа ги носи со 
себе. Колку за илустрација, 
ако  минатата година влегоа 

и милион литри млеко, сега 
за неколку месеци на маке-
донскиот пазар влегоа од 4 
до 6 милиони литри. А тоа е 
сосема доволно да го за ду-
ши пазарот зашто потро шу-
вачите во Македонија се тие 
и затоа секој допол ни телен 
и субвенциониран увоз са-
мо ќе им наштети на до-
машните млеко прера бо ту-
вачи, а доколку тие го пре-
кинат откупот, се знае кој 
последен ќе го плати це хот 
- ситните сточари.

ДЕМАНТИ

Наспроти ова, Тузлан ска-
та млекарница деновиве со 
јавно обраќање ги деман-
тираше тврдењата на маке-
донските власти дека "Алп-
ското" млеко кое се увезува 
од оваа босанска млекар-
ница било од словенечко 
производство.

"'Алпското' млеко, кое се 
увезува во Македонија од 
БиХ, е произведено од бо-
санско домашно млеко", се 
вели во соопштението на 
фабриката "Прерада и про-
мет млијека (ПМП)", кое де-
новиве таа го достави до 
македонските медиуми.

"ПМП" Тузла информира 
дека млекото кое го пре ра-
ботува по лиценца во брен-
дот "Алпско" млеко, го отку-
пува од вкупно 3.000 бо-
сански земјоделци. Мле ко-
то се преработува по ли-
ценца на Љубљанската мле-

МОЛК

Од Министерството за економија велат дека иако 
ги имаат информациите, сепак Владата е таа која 
треба да одлучи дали ќе воведе царини или не за 
млекото од Босна и Херцеговина.

"Во случај ако млекото од Млекарницата во Тузла 
не е босанско и тоа се докаже, тогаш има процедура 
како да се наплати царина", изјави неодамна Крум 
Ефтимов, државен советник за трговија.

Како што неофицијално дознаваме, босанското 
млеко, кое всушност е словенечко, со цистерни се но-
си од Словенија и се пакува во Босна и Херцеговина. 
Но, Владата допрва ќе испитува дали е прекршен До-
говорот за слободна трговија. Како и да е, реално е 
да се очекува дека од сè ова нема да биде ништо. Се 
разбира, виновни се изборите кои ги растрчаа по-
литичарите, па сега оди собери ги да работат. 
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карница од Словенија, а на 
брендот "Алпско" млеко јас-
но е напишан произво ди-
телот "ПМП" Тузла.

Колку за потсетување, 
неодамна македонската 
Влада изрази сомневање 
дека словенечко млеко се 
пакува и се продава со бо-
санска етикета, што прет-

ставува директно кршење 
на Договорот за слободна 
трговија меѓу Македонија и 
БиХ. 

Поради тоа, македонска 
државна делегација беше 
во посета на млекарницата 
во Тузла, каде што "ПМП" 
Тузла и босанската Влада 
документирано потврдиле 

дека се работи за млеко 
откупено во БиХ, но досега 
ниту еден член на де лега-
цијата јавно за медиумите 
не потврди дека млекото 
сепак било словенечко.

Инаку, од 2003 година 
соп ственик на "ПМП" Тузла 
е Љубљанската млекар ни-
ца, која во моментов по се-

се задржува или се враќа", 
вели Златко Ветеровски, со-
ветник на директорот на 
Царинската управа на Ма-
кедонија.

Според податоците на 
Сто панска комора на Маке-
донија, увозот на млеко од 
Босна и Херцеговина со 
содржина од 1 до 6 отсто 

ИЗМАМА
 
Македонските млеко-

про изводители веќе со ме-
сеци предупредуваат Вла-
дата да преземе мерки и 
да го заштити домашниот 
пазар од увозот на сло ве-
нечкото "Алпско" млеко од 
Босна и Херцеговина. 

Затоа тие аргумен ти ра-
но тврдеа дека БиХ нема 
до волно млеко за соп стве-
ниот пазар, а камоли да би-
де толку голем извозник на 
млеко. 

Ако ова се потврди како 
вистина, тогаш факт е дека 
Босна и Херцеговина го 
зло употребува Договорот 
за слободна трговија, ко-
ристејќи го безцаринскиот 
третман за да го преплави 
македонскиот пазар со ви-
сокостимулирано млеко. 
Само во првите месеци од 
годинава се увезени по ве-
ќе од 4 милиони литри мле-
ко, од кои дури 85 отсто се 
од БиХ. Само последниве 
пет години, поради отсус-
твото на стимулации, уво-
зот на млеко и на млечни 
производи во земјава фра-
пантно порасна.

дува 83,12 отсто од акциите 
на Друштвото.

Од Босанската млекар-
ница, исто така, велат дека 
се подготвуваат наскоро да 
почнат да извезуваат и на 
пазарот во ЕУ, но и дека 
Македонија е еден од нај-
важните пазари.

Што се однесува, пак, до 
увозот  на босанско млеко 
во земјава, став има и на-
шата Царинска управа. 

"За босанското млеко се 
плаќа депозит при увоз во 
висина на царината и сите 
ЕУР се испраќаат на про-
верка. По добивањето на 
верификацијата, депозитот 

ма сленост по маса во пр-
вите 4 месеци од годинава 
забележал пораст од 27,2 
отсто во однос на истиот 
период минатата година. 
Во вкупниот увоз на овие 
производи увозот од БиХ 
учествува со 77,6 отсто. Ис-
то така, според пода то ците 
на Комората, во по ра ст е и 
увозот на ферментирано и 
кисело млеко, со пораст од 
20 отсто.


