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 НОВИ САД - Давање у закуп око 3.000 хектара државног земљишта у Зрењанину
немачком "Тенису" суд је оспорио "само из процедуралних" разлога и то ће бити
отклоњено, изјавио је министар пољопривреде Бранислав Недимовић за РТВ,
изражавајући наду да ће немачки гигант кланичне индустрије ипак доћи у Србију.

  На питање уреднице "Правог угла", због чега је онда држава одложила на годину дана
инвестицију "Тениса" код Кикинде, где судски ништа није спорно, Недимовић је рекао да
је главни проблем недоласка "Тениса" заправо – "афричка свињска куга".

  

На опаску новинарке да то објашњење није уверљиво, јер одлагање траје прилично дуго,
Недимовић је рекао да "треба погледати преко плота" и навео примере Пољске, Чешке,
Аустрије, Мађарске и Румуније где "афричка свињска куга" траје годинама.

  

"Ја се надам да ће доћи и даће Бог да дође", рекао је министар, а на питање "Кад ће
доћи?" Одговорио: "Чим отклонимо ове проблеме и чим се покаже да у овом делу Европе
нема више проблема са афричком кугом свиња".

  

Што се тиче рампе за извоз меса у Русију четири српских компанија Недимовић је рекао
да ће делегација Министарства пољопривреде са директорком Управе за ветерину у
петак носити руским колегама извештај са комплетним анализама свих замерки које су
постојале и изразио наду да неће бити неких проблема са извозом меса и месних
прерађевина у Русију.
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Највише штете од поплава претрпела инфраструктура у Краљеву, а пољопривреда
у Трстенику

  

Коментаришући своју изјаву од пре неколико месеци да нико не треба да се боји
поплава, а поплаве су се ипак догодиле,  Недимовић је рекао да се та изјава односила
на поплавни талас који је у том тренутку претио, а не на наредних 200 година.

  

"Ја нисам врач, немам куглу, нисам мислио за наредних 200 година", изјавио, је
Недимовић у "Правом углу" РТВ-а.

  

Министар је објаснио да прогнозе и планове одбрана од поплава раде званичне
институције и стручни људи, али да су се

  

овог пута углавном догодиле бујичне поплаве, и да је потребно изградити стратегију
одбране од бујичних потока.

  

Ситуација је сада знатно боља, него пре 5-6 дана, рекао је Недимовић и изнео да је
највише штете претрпела инфраструктура у Краљеву, а пољопривреда у Трстенику и
Книћу, а да је у осталим подручјима знатно мање.

  

С обзиром да је у неким местима дошло до зачепљења канала од смећа и да су због тога
нека насеља поплављена, Недимовић је на питање ко је за то одговоран одговорио: "Ви,
ја, сви појединачно који се понашамо неодговорно према смећу".

  

Такође је навео примере неодговорности где једни откопавају, други затрпавају
зачепљене канале.

  

Што се утврђивања настале штете од поплава тиче локалне комисије то већ раде, а
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негде, као у Трстенику, су већ завршили. У Краљеву ће почети од петка, Лучане чека
помоћ у људству из Чачка, а сточарима је послата храна из робних резерви и донација и
биће помоћу гориву.

  

Министар је потврдио да ће од средине јула почети додела субвенционисаних кредита
за куповину ораница, до 50.000 евра по домаћинству, са два посто годишње камате и
роком отплате од 20 година, без учешћа, и да се само чека одобрење те кредитне линије
од НБС.

  

Министарство ће, рекао је он, заједно са Поштанском штедионицом имати промотивне
акције где ће заинтересовани моћи да сазнају више о тим кредитима.

  

(РТВ)
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