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 Потпредседник Странке слободе и правде Дејан Булатовић изјавио је  да је циљ
власти да униште село и пољопривреду, да домаћи аграр буде без малих
произвођача и да све буде у рукама тајкуна.

  

Булатовић је новинарима испред Скупштине Србије, где је Одбор за пољопривреду
разматрао Предлог закона о потврђивању Конвенције о трговини житарицама, рекао да
се на тој седници покушава легализација приступа Србије тој конвенцији, коју је
министар пољопривреде Србије Бранислав Недимовић потписао пре годину дана.

  

„Од тога корист имају само тајкуни у пољопривреди, не пољопривредни произвођачи, јер
се ради о трговини житом и житарицама“, казао је он наводећи да они откупе жито од
пољопривредника за 15 динара по килограму, а онда га на берзи продају за 24,5 динара.

  

Он је упитао колико ће Србију да кошта чланство у тој организацији, чије је седиште у
Лондону.
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Указао је и да та конвенција постоји од 1995. године и да до сада није била прихваћена
ни од једне владе у Србији.

  

Булатовић је навео и да је Влада Србије поднела Предлог закона о уређењу тржишта
пољопривредних производа, у коме се од 51 тачке, ниједна не односи на мале
произвођаче.

  

Закони се прилагођавају трговцима

  

„Сви закони се доносе само према онима који тргују пољоприведним производима,
складиште их, а ништа према малим произвођачима“, рекао је Булатовић и указао да су
субвенције по хектару смањене са 5.200 динара на 4.000 динара.
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Он сматра и да је спорно велико издвајање субвенција за развој винарства, па је тако у
Програму за развој винарства и виноградарства Србије, само за ову годину предвиђено
8,2 милиона евра, док је за период од 2021. до 2031. године планирано издвајање 500
милиона евра.

  

Према његовим речима, толико се не издваја за друге пољопривредне културе.

  

Као илустрацију односа државе према сточарству показивао је плишане играчке краве,
зеца, магарета и овце и истакао да је то остало од сточног фонда Србије.

  

(Бета)
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