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Од јула без прелевмана за млеко и месо 
Аутор:Ивана Албуновић 
 
На инсистирање Брисела ове механизме највероватније више нећемо моћи да користимо. – 
Очекује се и да ћемо бити затрпани увозним свињама за клање и млечним производима 
Да ли ће прелевмани, односно нека врста такси за увоз млека, млечних производа и свињског 
меса у Србији бити укинути још није званично одлучено али, како „Политика” незванично 
сазнаје, после 30. јуна Влада Србије највероватније неће продужавати ову врста заштите 
тржишта. 
Представници делегације Европске уније у Србији више пута су нас јавно опоменули да 
увођење прелевмана није примерено и да је потребно да се та мера што пре укине. Притисак 
Брисела да Србија испоштује договор који има са ЕУ, у оквиру Споразума о стабилизацији и 
придруживању, био је очигледно јак. 
– Званично одлуком владе прелевмани су на снази још свега три месеца али на инсистирање 
Брисела највероватније више нећемо моћи да користимо те механизме. Србија се тако ставља у 
незавидну позицију јер је рецимо сир који нам стиже из иностранства јефтинији од сировог 
млека. То указује на „дампинговање” цена и домаћи произвођачи неће са тим моћи да се 
изборе – каже наш добро упућени саговорник. 
Да би заштитила домаће произвођаче Србија је прошле године увела заштитне мере за увоз 
млека, сира, путера и свињетине. Европска комисија је у Извештају о напретку Србије за ту 
годину оценила да образложење наше стране није било довољно утемељено. Крајем прошле 
године влада је ипак одлучила да заштитне мере продужи за још шест месеци и у неким 
случајевима чак повисила увозне дажбине (код увоза свиња за клање). На такав корак 
одлучила се због евидентног поремећаје на домаћем тржишту који је настао због ембарга 
Русије на увоз из ЕУ и прошлогодишњег укидања квота за млеко у Унији. 
Kako ће ове мере утицати на потрошаче и могу ли да очекују ниже цене увозних производа? 
Оцена стручњака је да ће купци то минимално осетити кроз појефтињење појединих сирева, 
млечних производа и меса, а да ће највећу корист имати трговци, односно увозниоци. Штету ће 
свакако највише осетити произвођачи млека, објашњавају. 
Досада предузете мере делимично су ублажиле негативне ефекте прекомерног увоза те робе из 
земаља ЕУ али да је по тржиште опасно то што се наставља пад цена млека и млечних 
производа на светском нивоу. Цена млека је прошле године пала за чак 28,5 одсто на светском 
тржишту, што је највећи забележени пад у прехрамбеном сектору. Европско тржиште је 
оптерећено залихама јер има забрану извоза у Русију и све досадашње мере регулације нису 
дале значајније ефекте. Уколико заштита буде укинута нарочито ће бити угрожена млечна 
индустрија али се очекује да ћемо бити затрпани и увозним свињама за клање. 
Подаци Привредне коморе Србије показују позитивне резултате увођења прелевмана. Прошле 
године је (у односу на 2014) увоз свиња за клање, тежине преко 50 килограма, готово 
преполовљен (са 330.000 комада на 180.000). Смањен је и увоз полутврдих сирева, док је и 
поред заштитних мера увезено две хиљаде тона више свињског меса него 2014. 
– Ефекта је било и код млека и код живих свиња али не и код свињског меса. Постоји снажан 
притисак Европске комисије на нашу владу да се прелевмани не продуже и то ће се вероватно 
догодити – предвиђа аграрни аналитичар Војислав Станковић. Он истиче да постоји могућност 
заштите тржишта и на други начин и да треба да инсистирамо на преговорима јер уколико 
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будемо превише попустљиви ризикујемо да потпуно уништимо говедарску производњу коју 
нећемо моћи да обновимо ни наредних десет година. 
– Остаје нам да кроз преговоре са Европском комисијом предложимо увођење увозних царина 
на неке врсте млека и полутврдих сирова. Ми  ЕУ можемо да понудимо неку врсту 
компензације у виду скидања царина. Те олакшице не морају да се односе на пољопривредно-
прехрамбени сектор већ на неки индустријски производ који је мање значајан за привреду 
Србије. Добро је што таква пракса постоји и такву одлуку не морају да ратификују државе 
чланице – каже Станковић. То је постојећа пракса коју су последњих година имале земље 
кандидати за чланство у ЕУ. 
Влада Србије увела је у јуну прошле године прелевмане (увозне таксе) за млеко у износу од 10 
до 20 динара по литру као и за кисело-млечне производе (од 10 до 30 динара). Одлуком од 30. 
децембра 2015. заштитне мере су продужене, таксама је том приликом обухваћено и свињско 
месо али су заштитне мере скинуте са одређене врсте павлаке. Такође, износ на увоз маслаца за 
малопродају смањен је са 125 динара по килограму на 70 динара, а повећан са 130 на 150 
динара по килограму за сиреве који су се највише увозили у 2015. години (рецимо гауда). Такса 
на увоз свиња за клање тада је повећана са 10 на 15 динара за килограм, а уведена је и заштитна 
мера за свињско месо и кланичне производе од тог меса.  
 
 

 
 
Град блокирао рачуне Симпа 
Аутор: Војкан Ристић 
 
* Реч је о наплата дугова између СНС и СПС, при чему се обе стране позивају на 
"општи интерес" * У Симпу потврђују да имају дуговања према Граду, који је до 
сада из блокаде наплатио 700.000 евра * Измиривање десетогодишњег дуга неже 
зауставити компанију, тврде у Симпу 
Врање - - Пошто је генерални директор компаније Симпо на конференцији за новинаре 
оптужио руководство Града Врања да је "блокадом рачуна овог произвођача намештаја 
нарушило мере опоравка и консолидације", поново је отворен фронт међусобних оптужби у 
којима је главни улог судбина 2.509 радника, колико је тренутно упошљено.  
- Без обзира што је блокиран рачун и што неки људи покушавају да наплате оно што нису више 
од 10 година, компанија неће стати - поручио је директор Симпа Слађан Дисић, наглашавајући 
да у тој структури наплате само камате износе око педесет процената.  
Он је прецизирао да "не зна који су њихови конкретни мотиви али ти поступци воде ка 
урушавању фирме и тиме се доводе у питање сва радна места" и изразио сумњу да неко заправо 
жели да компанија оде у стечај како би се касније делови фирме купили по мизерној цени. У 
компанији не крију да Симпо има обавезе према граду које нису измирене, али и то да је 
локална самоуправа до сада од компаније наплатила око 700.000 евра путем блокаде рачуна. 
Подсећања ради, град Врање је претходних дана добио закључак о одлагању извршних решења 
локалне пореске администрације према акционарском друштву Симпо, у укупној вредности од 
67 милиона динара. Све је добило нову димензију након што је обављена продаја једног од 
погона Симпа на који је стављена хипотека, што је и испровоцирало руководство града да 
потегне механизам за хитно измирење дугова који компанија има према граду.  
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- Тачно је да смо продали објекат који је под хипотеком, али ствари изнете у јавности од стране 
руководства представљају ноторно кршење чињеница. Сваки објекат који је под хипотеком 
дужник може да прода ако купац жели да прихвати заостале обавезе. Тиме се не брише 
хипотека и град може да наплати своја дуговања када се за то створе услови - објаснио је први 
човек Симпа. 
Уследила је реакција градске власти на челу са градоначелником Врања Зораном Антићем који 
је новинарима рекао да "се не ради о никаквој намери да се уруши ионако лоше стање у 
компанији, већ да се ради о кршењу међусобног споразума о измиривању обавеза". 
- Скупштина града је још 14. септембра 2014. прихватила конверзију потраживања која 
премашују две милијарде динара у наш улог у Симпу, јер смо поверовали обећању менаџмента 
да је спреман за одговоран и плански опоравак, који подразумева редовно измиривање текућих 
обавеза. Тиме се наша локална заједница одрекла једног годишњег буџета - рекао је Антић. 
Он је прецизирао да "од момента наведене конверзије, па до 28. августа прошле године, град 
није блокирао Симпо и тек потом је извршена "законска обавеза наплате локалних прихода", 
јер је претила опасност од застаревања дугова. 
- Већ тада је Симпо био у блокади, јер су пре нас стрпљење изгубили Пореска и Управа царина, 
судови, те локалне самоуправе у Куршумлији, Нишу, Шапцу, Зрењанину, Бору, Аранђеловцу, 
Врњачкој Бањи, Сурдулици... Ови подаци демантују тврдње о томе како локална самоуправа у 
Врању жели да дестабилизује Симпо - рекао је Антић, уз тврдњу "да већ десетак година 
прибегавају репрограмима репрограма дугова, само да би се помогло некадашњем гиганту". 
Иако једна и друга страна избегавају да цео случај преведу на терен политике, очигледно је да 
постоји "предизборна позадина", јер консолидацију Симпа је преузело Министарство 
економије и његов функционер Драган Стевановић (СНС) након смене дугогодишњег 
председника компаније Драгана Томића. Градска владајућа коалиција коју предводе 
социјалисти осетила се на овај начин "елиминисана" из комплетне приче па је уследило 
подвлачење дужничке црте. Симпо је годинама био дужник градској управи по разним 
основама али док је компанијом руководио Томић, никоме није падало напамет да на овај 
начин тражи своја потраживања. 
Дуг 
У градској управи Врања тврде да обавезе Симпа и више зависних предузећа из система 
компаније према граду и јавним предузећима, износе у овом тренутку 257,4 милиона динара. 
 
"Због инертности отпуштања неће бити"  
Аутор: Љ. Б. 
 
* Драшковић: Нико не цепа ципеле због идеологије, већ да би преузео контролу 
над неким јавним предузећем *Иван Николић: Фонд за здравство нижи за 375,8 
милиона евра или чак 18 одсто у односу на 2008. 
Београд - - Фискална стратегија државе којом се планира радикално смањење зарада и броја 
запослених у јавном сектору тешко је спроводива, посебно онај део који се тиче отпуштања, 
сматра економиста Горан Николић. Оно што је реално спроводиво, напомиње он, јесте да 
уштеде буду трећина од планираног. 
- Због инертности оних који спроводе реформе доћи ћемо до тога да се та отпуштања не десе. 
Ове и прошле године није било великих отпуштања, што је добро. Тиме би се смањила куповна 
моћ, али би и државне институције слабије радиле - рекао је Николић на трибини коју је 
организовала Фондација Фридрих Еберт у покушају да нађе одговоре на питање да ли је јавни 
сектор у Србији предимензиониран.  
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Николић свакако не сматра да јесте, доказ томе је и податак који је изнео на самом почетку 
излагања да се у Србији за запослене у јавном сектору издваја 10,5 одсто БДП-а, што је мање од 
издатака које имају неке централне и источно европске земље.  
- Да смањимо издатке за само два одсто били бисмо међу земљама које најмање у Европи 
троше на јавни сектор - истиче сарадник Института за европске студије.  
Горан Николић каже како то нико није успео, те је нереално очекивати да ми то можемо да 
постигнемо, али би за Србију успех био да јавни сектор смањи са садашњих седам на шест људи 
на 100 становника. Тако бисмо, сматра он, били најмањи јавни сектор у Европи.  
Научни сарадник Института економских наука Божо Драшковић је, говорећи о улози јавног 
сектора у време кризе, рекао како је од деведесетих наовамо проблем у управљању јавним 
сектором, односно предузећима.  
- Јавни сектор је неефикасан, али не кажете да је неефикасан због управљања. Оно што 
карактерише управљање у нашем јавном сектору јесте што је све подела карата политичких 
странака. Нико не цепа ципеле због идеологије, већ да би преузео контролу над неким јавним 
предузећем - напоменуо је Драшковић. 
Један од најосетљивијих сегмената јавног сектора који би такође требало да дође под нож 
реформама, јесте здравство. Иван Николић са Института економских наука каже да су до кризе 
2008. трошкови за здравство свуда у Европи расли, да би после тога дошли на ниво од свега 0,3 
или 0,4 одсто. 
- Европске земље су препознале колико је здравство битно за најшири слој људи, да је велики 
број погођен тим смањењем и онда су почели више да издвајају за тај сектор - напоменуо је 
Николић.  
Међутим, у Србији није било тако. 
- Овде је фонд за здравство нижи за 375,8 милиона евра или чак 18 одсто у односу на 2008. 
Креатори фискалне стратегије нису размишљали о негативним последицама и средином 2014. 
доприноси за здравство у висини од два одсто пребачени су у пензијски фонд - нагласио је 
Иван Николић.  
 
Тржиште рада још слабо, а прете и нови откази  
Аутор: А. М.  
 
* И даље без раста приватне потрошње * Инвестиције и спољна тражња ће 
допринети расту који ће бити око 1,5 одсто * Очекује се стабилан курс динара у 
наредним месецима  
Београд - Тржиште рада у Србији и даље је слабо, због чега су и ове године изгледи за повећање 
приватне потрошње "проблематични". Кад се томе додају ефекти које могу изазвати структурне 
реформе, у овој години се очекује да привредни раст буде око 1,5 одсто, наводи се у анализи 
макроекономских кретања Ерсте групе. 
У овој банци очекују да ће у 2016. инвестиције и инострана тражња имати позитивне ефекте, те 
да има простора за додатну монетарну релаксацију (што углавном подразумева нижу 
референтну камату) "с обзиром на амбијент са ниском инфлацијом и интерну стабилизацију".  
"Очекује се да фискална кретања и даље буду стабилна, уз задржавање удела дефицита опште 
државе на нивоу од око 3,7 одсто БДП-а", наводи се у анализи, у којој се констатује да ће 
предстојећи превремени избори поново одложити реформе.  
"У предстојећем периоду 2016. године очекујемо да се наставе позитивна економска кретања и 
да стопа раста буде око 1,5 одсто на међугодишњем нивоу. Као главне позитивне факторе 
видимо наставак снажних резултата на страни инвестиција, захваљујући стабилнијем 
економском амбијенту, прописима који олакшавају пословање и програму решавања 

5 

 



проблематичних кредита који ће побољшати кредитни потенцијал у банкарском сектору. 
Поред тога, боља перспектива раста за већину главних трговинских партнера требало би да 
подржи нето извоз, упркос потенцијалним притисцима у правцу повећања увоза који долазе од 
постепене стабилизације домаће тражње. С друге стране, очекује се да приватна потрошња игра 
неутралнију улогу; упркос побољшаном економском сентименту, тржиште рада је и даље 
слабо, а најављени програм рационализације државне управе (углавном пензионисања) и 
реструктурирања државних предузећа, могао би да изврши додатне притиске у правцу 
смањења стопа запослености из Анкете о радној снази", наводе стручњаци Ерсте банке.  
По питању смањења каматних стопа, у Ерстеу сматрају да још нисмо видели све.  
"У наредном периоду и даље видимо одређени простор за додатна смањења, јер би очекивања 
да ће инфлација бити ниска могла да задрже индекс потрошачких цена на ниским нивоима. 
Поред тога, гувернерка Табаковић је јасно изјавила да ће на тон монетарне политике у Србији 
снажно утицати одлука Федералних резерви САД и да, при скромнијим очекивањима у погледу 
повећања стопе у 2016. години, НБС има маневарског простора. Ипак, НБС би требало да и 
даље пажљиво прати кретања на међународним тржиштима, јер, иако представља један од 
кључних ослонаца финансијске стабилности, динар је осетљив на нервозу на међународним 
тржиштима", упозоравају у Ерстеу.  
 
 

 
 
"БЛИЦ" САЗНАЈЕ Почела отпуштања запослених у 101 општини у 
Србији  
Аутор:С. Лакић  
 
Председници 101 општине у Србији подвукли су црту и кренули са рационализацијом, 
премештањем и отпуштањем запослених, сазнаје "Блиц". 
Са резовима је кренуло 70 одсто општина од укупно 145, а према плану у локалним 
самоуправама треба да буде отпуштено 5.700 људи. Како сазнаје "Блиц", на листи општина које 
су број службеника прилагодиле одлуци Владе о максималном броју запослених су Ниш, 
Апатин, Лајковац, Бечеј, Лозница... 
- У 142 општине од укупно 145 донете су одлуке о максималном броју запослених. У 30 одсто 
општина нема вишка запослених и ти председници општина не морају да спроводе 
рационализацију. Инспекција је кренула у контролу, а председници општина су озбиљно 
схватили одлуку - каже наш извор. 
До 8. фебруара 2016. године требало је да буде смањен број запослених за 14.512 особа, а 25.000 
отказа планирано је до 2018. године  
Подсетимо, до 8. фебруара број запослених требао је да буде смањен. Трећина општина је 
поделила отказе и пре истека рока, а потом су најављени избори за које се очекивало да ће 
успорити процес. Министарка за државну управу Кори Удовички у међувремену је изјавила и 
да ће рационализација вероватно каснити јер је рок од 60 дана у старту био тесан. 
- Локалне самоуправе су кренуле са премештањима и отпуштањима - потврдили су у 
Министарству. 
Откази и у министарствима  
Максималном броју запослених прилагодио се и највећи број министарстава и државних 
институција и агенција. Министарство рада утврдило је вишак запослених у законском року па 
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је 140 прекобројних чиновника већ отпуштено. У НСЗ-у отпуштено је 90 запослених, а у фонду 
ПИО 51. 
 
СИГУРИЦА Ово су средње школе које гарантују посао  
Аутор:Марко Ташковић  
 
Ваздухопловна академија, медицинска и електротехничка школа најпопуларније су међу 
малим матурантима због брзог запослења у земљи и иностранству. 
У медицинској школи, према речима Милорада Антића, председника Форума средњих 
стручних школа, најтраженији су смерови фармацеутски техничар, техничар физијатар и 
лаборант. 
- Та занимања су тражена у Србији, али и у иностранству. Медицински техничари су већ 
годинама тражени у Немачкој, Аустрији и Италији где је плата од 1.400 до 1.600 евра уз 
обезбеђен смештај - каже Антић, и додаје: 
- За дечаке је интересантније занимање техничар ваздухопловног саобраћаја за безбедност које 
добија након завршетка Ваздухопловне академије. Имају праксу на Аеродрому “Никола Тесла”, 
ту конкуришу за посао, а плата је од 80.000 до 100.000 динара. То занимање је тражено и у 
арапским земљама. 
Антић наводи да је, када се гледају ови параметри, тражена и електротехничка школа, смерови 
администратор мреже и техничар рачунара, и подсећа да у тим областима не мањка посла. 
У Министарству просвете наводе да Савезна немачка агенција за рад има сталну потражњу за 
кадровима који су завршили средње образовање. 
- Тражена занимања су медицински техничар, неговатељ, грађевински електричар, 
електромашински техничар - каже Снежана Марковић, помоћник министра озбразовања. 
 
 

 
 
Софтвераши су будућност Србије 
Аутор:С. Глушчевић 
 
Српска индустрија софтвера је између 30. и 50. места на светским листама, што је најбољи 
резултат неке привредне гране у Србији. Та индустријска грана бележи стални раст извоза, а 
број софтверских компанија у Србији расте из године у годину. 
Како истиче „Национална пословна ревија”, чији су оснивачи Привредна комора Србије и 
Економски институт, у Србији има око 2.000 компанија које запошљавају око 6.000 
високообразованих стручњака, и на врху су листе атрактивних локација највећих светских ИТ 
компанија. То потврђује и најновија студија „Прице Њатерхаусе Цооперс: Схаред Сервицес – 
тхе Едге Овер” у којој испитаници, како преноси „Национална пословна ревија”, истичу 
атрактивност источноевропских земаља као места њихове будуће локације. Како се наводи, 
истраживања показују да би до 2020. у Србији могло бити отворено од 50.000 до 100.000 нових 
радних места у области нових информационих технологија, а тренутна потражња је за око 
30.000 радних места, док се годишње образује тек 1.000 до 1.500 ИТ стручњака. Развој српског 
ИТ сектора последњих година у перспективи отвара велике могућности за развој целокупне 
српске привреде, попут развоја сектора пословних процеса (БПО/ШЦ сектор). Србија у свету 
постаје позната по развоју „ембедид система”, развоју апликација у индустрији забаве и 
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апликација по захтеву, а конкурентне цене рада високообразованих стручњака из свих области 
ИКТ-а поставиле су Србију у центар интересовања светских компанија. 
По речима Јелене Јовановић, секретарке Удружења Привредне коморе Србије за 
информационо друштво, софтвер је једини производ за који имамо капацитет да га извеземо у 
Кину, Канаду или Америку. Ипак, српско тржиште ИТ услуга је веома неразвијено, а један од 
показатеља је и ИТ потрошња по глави становника, која је за 2015. износила око 62 евра, док је 
просек у ЕУ 600 евра. Србија улаже 60 евра по становнику у ИТ, што је на нивоу Бугарске и 
Румуније, и знатно више него Македонија, Црна Гора и БиХ, а много мање него Хрватска, која 
улаже 200 евра, као и од просека ЕУ од 800 евра. 
Школовање је кључно 
Да би ИТ сектор могао бележити даљи раст, неопходно је улагати у школовање потребних 
кадрова, али и образовне садржаје прилагодити модерним технологијама и методама рада које 
су у складу с реалним трендовима у пракси. Такође је потребно радити и на развоју и 
унапређивању програма преквалификације незапослених и развоју и унапређивању програма 
менторства за нове предузетнике. 
 
Мање пара за плате, а више за инвестиције 
Аутор:Љ. М. 
 
– За локалне самоуправе кључна је децентрализација пореза на имовину – сматра члан 
Фискалног савета Србије Никола Алтипармаков, додајући да су општине у Војводини 
позитиван пример повећања наплате тог пореза четири и по пута. – Војводина се разликује од 
локалних самоуправа у Србији по мањем трошењу на зараде, док је пре неколико година 
Србија била боља у капиталним расходима. Општине у Војводини су зато то промениле, па су у 
2015. години капитално повећале чак 30 одсто у односу на 2014. На конференцији „Изазови 
јавних финансија локалних самоуправа”, коју су организовали Секретаријат за међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу и Удружење финансијских аналитичара Србије, покрајински 
секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски објаснио је да 
ће ове године општине у Војводини, у односу на бруто домаћи производ, имати три пута више 
капиталних улагања него остатак Србије. Међутим, истакао је, потребна је боља комуникација 
између локалног и републичког нивоа. 
– Још много заједничког рада је потребно јер се често стиче утисак да се оквири и правила 
доносе а да се не сагледају прави горући проблеми и изазови у општинама, не само у Војводини 
већ у целој Србији – сматра Бугарски, додајући да Нацрт закона о финансирању локалних 
самоуправа није сагледао све те могућности. – Потребна је јача комуникација и сарадња између 
пореских управа, као и да цео систем буде постављен тако да сви нивои што ефикасније 
управљају новцем. Он истиче да локалне самоуправе имају све више обавеза, грађани потреба, 
док се извори финансирања тих обавеза и потреба стално доводе под знак питања, због чега је 
јачање дијалога и налажење нових решења нужност. Да су очекивања Војводине да ове године 
војвођанске општине имају  и три пута већа капитална улагања него остатак Србије реална, 
потврђује и председник Удружења финансијских аналитичара Марко Ћулић, а на основу  
сачињене анализе локалних самоуправа. 
– Анализа локалне самоуправе у Војводини показује да се у 2016. години може очекивати 
повећање капиталних инвестиција од локалих самоуправа – оценио је Ћулић. – Позитивна 
оцена је да се у оквиру буyетског програма види теденција повећања издвајања за локални 
економски развој, затим долази до раста капиталних улагања, а задуженост локалних 
самоуправа у Војводини није забрињавајућа.    
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Расписан јавни позив за приватизацију Агрожива 
Извор:Бета  
 
Министарство привреде објавило је јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за 
приватизацију компаније за производњу меса "Агрожив" из Житишта.  
Писма о заинтересованости могу се упутити до 28. априла ове године. Радници Агрожива, њих 
375, имају могућност да се до 10. априла пријаве за социјални програм. 
Власник "Агрожива" било је јавно предузеће "Србијагас", а од недавно та компанија је у 
власништву државе. 
Предузеће је пре неколико година запало у озбиљне пословне проблеме, а тај период 
обележили су и протести радника и обустављања производње. Погоне је 2014. године закупила 
београдска фирма "БГ Мибрас", али од краја децембра прошле године производње нема, а 
радници су послати на принудни одмор. 
Судски извршитељи су у међувремену продавали опрему и камионе како би се намирила 
потраживања поверилаца, а део покретних ствари "Агрожива" биће понуђен купцима и априла 
ове године. 
 
 
 

 
 
 
Шабачка млекара продата за 950 милиона 
Извор:Бета 
 
ШАБАЦ - Млекара Шабац у стечају у власништву Фармакома МБ продата је данас за 950 
милиона динара шабачкој фирми Mi Finnance, саопштио је Привредни суд у Ваљеву. 
Други најбољи понуђач била је швајцарска компанија "Bernd Matthias Dietel" која је понудила 
50 милиона динара мање.  
На јавном надметању учествовала је и компања Имлек из Београда. 
Почетна цена износила је Млекаре Шабац била је око 792,6 милиона динара. 
Привредни суд у Ваљеву је 2. марта 2015. године отворио стечај над том млекаром због трајне 
неспособности плаћања, на предлог америчке компаније International Finance Corporation. 
Млекара је тога дана била у блокади за преко 3,6 милијарди динара, а у непрекидној блокади 
од 17. априла 2013. године. 
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Зец: Зашто је бечки водовод добар, а наш није 
Извор:РТВ 
 
НОВИ САД - Професор економије др Миодраг Зец објашњава да би изградњи инфраструктуре 
у некој земљи морало да претходи стварање концепта државе и друштва. Друштво мора најпре 
да каже какав му је правни поредак и какав вредносни систем жели па да се онда прави 
инфраструктура која ће да подржи тај концепт, наводи Зец у разговору за РТВ. 
"Зато је бечки водовод направљен пре 150 година а и дан-данас је добар, а ми стално имамо 
половична решења. У Србији правимо водовод и канализацију и доводимо струју у свако село, а 
у селима нема људи", указује. 
Кључно, додаје, питање за феномен инфраструктуре јесте шта чему претходи, односно да ли 
једно друштво тежи балансираном или небалансираном развоју. 
"За балансиран развој узмимо за пример пут свиле: направљен је као приватна инвестиција у 
средњем веку јер је било произвођача свиле у Кини као и купаца на западу, богатих трговаца. 
Слично је настала и пруга Унион Пацифик у Америци, која је спајала источну са западном 
обалом, јер су на средњем западу била огромна стада стоке која је требало транспортовати 
купцима на исток и даље ка Европи", објашњава. 
Наводи да постоји и други, небалансирани приступ, када се нешто прави да би се стимулисао 
развој неког краја, а пример за то је изградња транссибирске железнице у Русији. 
"Проблем је направити инфраструктуру када немате тај баланс, онда држава финансира 
изградњу и најчешће погреши", наводи саговорник РТВ-а. 
Каже да се поготово у малим државама, попут Србије, стално дискутује о томе зашто се не дају 
концесије. 
"Па, концесије можемо дати ако је траса рентабилна. Ако имате путнике и робу, онда можете да 
тражите концесионара који ће се, у принципу, јавити да заради", указује. 
Зец каже да је за свако друштво поред материјално-техничке инфраструктуре, једнако важна и 
правна инфраструктура која је база за осталу инфраструктуру, као и за начин њеног 
финансирања. 
"Читав низ промашаја у изградњи инфраструктуре је последица непостојања правне 
инфраструктуре, па се огроман новац губи у концесионим споровима и у арбитражама", 
упозорава Зец. 
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