
Дејан Булатовић: Последица власти СНС је да се млеко и месо увози
уторак, 23 новембар 2021 18:26

Потпредседник Странке слободе и правде (ССП) Дејан Булатовић изјавио је да је
владавину Српске напредне странке (СНС) обележило „уништавање
пољопривреде“, што има за последицу да се данас млеко и месо увози, да цена
живе стоке пада, док цене меса у продавницама расту.

  

  

Булатовић је на конференцији за новинаре испред зграде Председништва Србије рекао
да се у тој згради налазе „људи који су узурпирали ову земљу, која је пред потпуним
уништењем“, који су своје намере показали одмах након доласка на власт тако што су
смањили субвенције пољопривредницима по хектару са 12.000 на 4.000 динара.

  

„Данас се дешава оно на шта смо упозоравали пре две године. Штале су остале празне,
имамо млеко које увозимо из иностранства. Све са чиме се Србија поносила они су
потпуно девастирали. Они нису оштетили само сточаре већ и грађане Србије, прво зато
што не једу домаћу храну“, рекао је Булатовић.
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Он је рекао да Србија сада годишње увози 31.000 тону говедине, док је „пре десет
година месо извозила“, а да се у исто време годишње по становнику троши 41,8
килограма говеђег меса, што је испод просека земаља ЕУ.

  

„У Србији која је пољопривредна земља, људи су жељни меса, говедине, свињетине,
пилетине и рибе“, рекао је Булатовић који је додао да је за то одговоран министар
пољопривреде Бранислав Недимовић, који је био носилац листе СНС на изборима 2020.
године.

  

Према његовим речима, „највећи апсурд“ је то што цена меса у продавницама расте, док
цена живе стоке пада, и додао да разлику у цени узимају „они и увознички лоби“.

  

Булатовић је навео да се у Србији поједе по 16 килограма јунетине годишње по
становнику, што је 2020. године коштало 11.759 динара, док у овој години иста количина
места кошта 16.127 динара.

  

Потпредседник ССП је све податке о ценама меса које је изнео на конференцији предао
званично на писарници Председништва, наводећи да то ради да Тужилаштво и
представници власти не би имали изговор „како све то нису знали“.

  

„Знали сте а то сте радили намерно“, рекао је Булатовић који је навео да ће грађани на
следећим изборима „оловком“ уклонити садашњу власт, чији ће представници морати да
одговарају за своја дела.

  

(Данас)

  

 2 / 2


