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“Начин на који је спроведена приватизација Пољопривредног комбината Београда (ПКБ)
доказ је да власт ради против интереса грађана Србије, као и да је напредњачки режим
целу Србију ставио на “добош”, рекао је први потпредседник Народне странке Мирослав
Алексић и додао да је ПКБ национални ресурс Србије.

  

Он је истакао да је режим продајући ПКБ на намештеном тендеру у потпуности уништио
гигант чија површина земљишта износи готово колико и цела површина урбаног дела
Београда.

  

  

“Просто је невероватно да рачуница показује да је земљиште ПКБ-а, у сред Београда
продато по цени од 60 евра по ару, и то ако само рачунате голо земљиште, а јасно је да
су на њему и објекти и сва друга имовина ПКБ-а. Питајте српске пољопривреднике, могу
ли они по тој цени да купе земљу у Србији. Није то приватизација ПКБ-а то је превара, то
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је брутална неодговорност ове власти. То је распродаја националних ресурса”, рекао је
Алексић.

  

Алексић је упозорио и на последице продаје националних ресурса странцима.

  

“Од пољопривреде у Србији данас живи преко два милиона људи и они се данас налазе
на рубу егзистенције, јер је држава донела одлуку да им је до фантомских фирми из
УАЕ стало више него до људи који од пољопривреде желе поштено да живе и зарађују.
У овом тренутку, када се све сабере, Арапи газдују са готово највише земљишта у
Србији. Оваква распродаја националних ресурса довешће до тога да ће српски
пољопривредници, у сопственој земљи, постати надничари код Арапа, као што су данас
наши инжењери јефтина радна снага и плетачи каблова у фабрикама страних
инвеститора које ова власт у Србију доводи”, рекао је Алексић

  

Први потпредседник народне странке рекао је да је неопходно хитно преиспитивање
околности које су довеле до тога да на тендеру учествује само једна компанија и то
арапска фирма “Ал Дахра”.

  

"Све су индиције да ће се са ПКБ-ом десити исто што се догодило и са пољопривредним
земљиштем у власништву Војне установе Моровић - погона у Карађорђеву када смо од
велике најаве арапских инвестиција стигли до фантомских фирми људи блиских власти
које су узурпирале овај, такође државни ресурс. Процес распродаје Србије који води
конобар из Сурдулице хитно мора да се заустави”, поручио је Алексић.

  

(Народна)

  

Видети још:

  

Понуду за ПКБ дала једино компанија Ал Дахра из Уједињених Арапских Емирата,
утврђено да је "сва достављена документација исправна"
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Драган Ђилас: Приватизација ПКБ-а представља наставак продаје природних
ресурса Србије; Вучића и његову СНС фамилију не интересује што будуће
генерације неће имати чиме да располажу
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