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Саопштење за јавност поводом информације која је објављена на сајту
НОПС-а под насловом КАКВО МЛЕКО ПИЈЕМО!? МЛЕКО У КЕСАМА
ОПАСНО ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ!, а коју су дана 17.12.2016. године пренели
многи медији у Србији
Када се у медијима прочита текст под насловом: ``Они су нам продавали млеко
пуно бактерија; Ешерихија коли у млеку у кесама; Млеко у кесама пуно
бактерија; Бактерије у млеку у кесама, не купујте``, неминовно се намећу
следећа питања:
1. Да ли је Национална организација потрошача Србије (НОПС) стварно
Национална организација, на основу којих критеријума је добила тај
назив и који државни орган је одобрио коришћење тог назива, или се
ради о злоупотреби назива организације и лажном представљању. Ово
питање је најбитнје за расветљавње целокупне улоге ове организације
потрошача на тржишту Републике Србије и расветљавање ове и других
афера везаних за њено деловање?
2. Ко је финансирао куповину 22 узорка пастеризованог млека за анализу и
платио лабораторијска испитивања, или се можда опет ради о донацији
неког привредног субјекта, што је законом забрањено, али се понекад и
толерише?
3. Иако у тексту на сајту пише да је НОПС извршио потребне анализе млека
свих регистрованих произвођача на територији Републике Србије, даље у
тексту се говори да је анализа вршена на 22 узорка а у табели су
приказена имена 31 млекаре и имена градова, где је вршена контрола.
Ако се зна да у републици Србији постоји преко 200 регистрованих
произвођача млека, очигледно је да је у овм случају одређена циљна
група за контролу и очигледно је да су то били мали произвођачи млека а
не сви регистровани произвођачи. Ако би се знало ко је одређивао имена
млекара у којима ће се вршити анализа, онда би био јаснији и сам циљ
овог истраживања?
4. Сем што су објављена имена 9 произвођача млека у којима су пронађене
бактерије, у тексту на свом сајту НОПС упућује и два апела:
 Као удружење апелујемо на потрошаче да не купују млеко у
кесама поменутих малих млекара јер је оно опасно по здравље!



Апелујемо и на трговинске ланце да не продају ова млека бар из
моралних разлога како би спречили даље тровање деце и људи у
Србији.
5. У табели на сајту пише да је НОПС вршио контролу млекара, што је
надлежност инспексијских служби а организације потрошача могу да
контролишу квалитет производа и услуга на тржишту а не произвођаче?
6. Из целокупног текста није јасно да ли је узорке узимао овлашћени
узоркивач и где се вршило узорковање, како је вршен транспорт до
овлашћене лабораторије и колико је дана прошло од производње
пастеризованог млека до дана испитивања, пошто се ради о млеку које
није трајно?
Када се добију одговори на напред наведена питања, моћи ће да се донесу и
конкретни закључци, а у овој фази је евидентно следеће:
 Да ће наведене млекаре имати огормне губитке и да ће неко морати
да сноси одговорност за то.!
 Да ће ова ситуација погодовати великим произвођачима, који ће
преузети њихово тржиште млека.! и
 Да ће у будуће потрошачи имати веће трошкове за куповину млека,
јер ће морати да купују млеко у тетрапаку, које је скупље од млека
у кесама, јер ће се на тржишти смањити понуда овог јефтинијег
млека.
Ниш, 17.12.2016.год.
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