
Ана Брнабић: Слажем се са председником Вучићем, Ковид пасоши су супротни свакој европској вредности и основним европским вредностима
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 Избегава да се неке болнице враћају у ковид режим и да су због тога уведене мере које
важе овог викенда, каже премијерка Ана Брнабић.

  

Када су у питању ковид пасоши за улазак у ЕУ, наводи да се слаже са председником
Александром Вучићем.

  

  

"Слажем се са Вучићем, то је супротно свакој европској вредности и основним европским
вредностима. Ја сам за вакцинацију, мислимд а је то важно, али мислим и да људи имају
право избора. То је и дискриминација оних људи који из неког разлога не могу да се
вакцинишу. Нисам очекивала такву одлуку ЕУ, и надам се да она није финална. Ми смо
спремни", каже.

  

Цена меда скочила између 56 и 241 посто само захваљујући погону "Наш мед" у
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Рачи

  

Председница Владе Ана Брнабић обилашла је погон за прикупљање и пласман меда
"Наш мед" у Рачи.

  

Како је поручила премијерка, сви пољопривредници треба да се угледају на пчеларе и
овај пример.

  

"Тада сами себи обезбеђују додатну сигурност, не зависе од непоштених и нелојалних
посредника, сами пласирају своје тржиште, гарантују за његов квалитет и налазе пут до
својих купаца", изјавила је.

  

Брнабићева је позвала малинаре, узгајиваче купина и друге да дођу у Рачу и погледају
како су се пчелари ту организовали.

  

"Када видите данас овај погон и питате чије је власништво - власништво је пчелара,
њихових организација, ја сам данас у њиховом дому. У питању је већинско власништво
пчелара Србије и мањинско власништво општине Рача", рекла је.

  

Укупна инвестиција, истакла је, вреди 1,6 милиона евра.

  

Историјски рекорд у вредности извоза

  

"Погон ради осам месеци. У тих осам месеци следећи су резултати: цена меда је скочила
између 56 (за багремов мед) и 241 посто (за шумски мед) само захваљујући овом погону,
где нема више посредника, где они сами иду до пчелара, узимају мед, плаћају 90 посто
авансно и имамо овакву цену за осам месеци. Драго ми је да 2020. годину ипак нећемо
памтити само као годину борбе против коронавируса, већ ћемо ми у Србији 2020. годину
памтити по томе што смо постигли историјски рекорд у вредности извоза меда - не у
количини, али у вредности", нагласила је.
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То, према њеном мишљењу, говори о томе колико је захваљујући овом погону скочила
цена и колико су пчелари сами задовољнији.

  

"За само осам месеци успели су без посредника да отворе најзахтевније тржиште -
тржиште Европске уније. Ова бурад коју видимо данас у уторак иду за Италију. То су
невероватни успеси", оценила је.

  

Српски мед на путу до арапских земаља

  

Председник Савеза пчеларских организација Србије Родољуб Живадиновић захвалио се
премијерки на посети.

  

"Свега овога не би било да нисмо подршку садашње премијерке која нас је подржавала и
пре него што је дошла на ту позицију", поручио је Живадиновић.

  

Како је напоменуо, немогуће је опстати када имате нелојалну конкуренцију.

  

"Знате да је и у неким вртићима је утврђена неисправност меда", подсетио је, али и
истакао да треба бити поносан, јер многи у Европи немају овакав погон за прикупљање и
пласман меда какав је тамо.

  

"Опремамо се да бисмо били спремни да сарађујемо и са највећим маркетима. Крајњи
циљ су, сем европских, и арапске земље", навео је представник пчелара.

  

Председник општине Рача Ненад Савковић казао је да отварање овог погона има велики
значај за тај крај наше земље.
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"Погон где за сада 90 посто производа иде ка извозу позиционираће Рачу на још боље
место", додао је.

  

Подршка младим пољопривредницима

  

Што се тиче подршке младим пољопривредницима, председница Владе је оценила да
она иде одлично.

  

"Она је негде 15.000 евра по младом пољопривреднику", прецизирала је.

  

(Танјуг)
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