
Милош Вучевић: Не разумем зашто су пољопривредницима криви Новосађани? Сви желе да се додворе кад неко протестује јер је то популарно подржавати. Свако осети да је можда ово моменат кад ће пасти власт
уторак, 16 август 2022 15:49

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић поручује да никад није био против било
каквог протеста, али моли пољопривреднике који блокирају саобраћај да "не ремете
живот Новосађана". Како каже, радује га чињеница да се у преговорима с Владом
Србије иде у правцу постизања договора, а верује и да у блокадама учествују људи које
је заиста мука натерала на улице.

  

  

Међутим, каже да не разуме зашто су пољопривредницима „криви Новосађани“, пише
021.рс.

  

„Зашто ово радите? Што сте нам јуче два моста блокирали? Није лепа слика кад играте
фудбал на блокираном Булевару Михајла Пупина, тужна је слика, као и да печете
роштиљ. Новосађани то нису заслужили. Онда развучете транспарент ‘Извини, Нови
Саде’. То није довољно, немојте људима да кварите живот“, поручује Вучевић.
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Он наводи да му је познато да „сви желе да се додворе кад неко протестује јер је то
популарно подржавати“.

  

„Свако осети да је можда ово моменат кад ће пасти власт, можда је ово преломни
тренутак кад ће се створити критична маса и то слушам већ 10 година, сваки пут иста
прича. Али, није лепо то што нам радите – протестујте, искористите право да искажете
своје незадовољство, али моја молба је да то буде минимално, да не кажњавате
Новосађане“, став је градоначелника Новог Сада.

  

Вучевић поручује да „Новосађани нису криви за сушу или за цену сунцокрета на
тржишту“.

  

„Разговарајте са Владом Србије, не знам шта је поента овде – да се изазове неки
инцидент?“, пита Вучевић.

  

Блокаде саобраћајнице су ушле у осми дан. Пољопривредници су у понедељак девет
сати преговарали са Владом Србије и дошли до извесних напредака – договорени су
износи премије за млеко, као и цена горива, али је највећи спор и даље нерешен – цена
сунцокрета по килограму, односно по тони.

  

Подсетимо, данас је осми дан блокада у Новом Саду. За саобраћај су затворени
Варадински мост и део Булевара Михајла Пупина, од моста до Скупштине града.

  

(021.рс)
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