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НОВИ САД/БЕОГРАД – Пољопривредници незадовољни најављеним мерама о
субвенционисању аграра наставили су данас протесте па су тракторима блокирани
значајнији регионални путни правци у Војводини, интензивније него прва два протестна
дана.

  

Председник Клуба „100 П плус”, једног од пољопривредних удружења која су
организовала овај протест, Војислав Малешев изјавио је Танјугу да је на путевима широм
покрајине више од 6.000 трактора и додао да се тај број повећава, позивајући грађане да
не путују друмским превозом без преке потребе.

  

„Цела Војводина је блокирана јер представници Министарства пољопривреде не желе
да чују наш апел да држава испоштује оно што је крајем прошле године обећала
пољопривредницима”, рекао је он напомињући да су упутили поруку и председнику
Србије Борису Тадићу да прими представнике пољопривредних асоцијација.

  

Председник Управног одбора Асоцијације пољопривредника Мирослав Киш рекао је
Танјугу да је број трактора, које је „полиција зауставила на путевима широм покрајине
али и у другим деловима Србије”, сад већ од 8.000 до 10.000 и да се протесту
придружује све више пољопривредника.

  

„Није истина да се пољопривредници Србије деле на сточаре, ратаре, оне са мањим или
већим поседима, на оне из Војводине и јужне Србије”, рекао је Киш и нагласио да је
највећи део пољопривредника у читавој републици јединствен у намери да остваре своје
захтеве.

  

„Ми не тражимо ништа специјално него да субвенцији добију сви, како је то јесенас
одлучено, јер смо у производњу већ уложили значајна финансијска средства”, казао је
он и запитао како је то могуће да за српски аграр нема довољно новца у буџету.

  

Од јутрос су блокирани путеви Оџаци – Нови Сад, Бач-Бачка Паланка и правац ка
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Богојеву и граничном прелазу према Хрватској, Оџаци-Сомбор, затим пут од Врбаса до
Куле и правас Суботица-Нови Сад код Ченеја односно Римских шанчева.

  

Према информацијама електронских медија, блокиран је и пут од Београда ка
Зрењанину код Ченте, правац ка Кикинди, путеви у околини Панчева и други.

  

На свим пунктовима, где је знатно отежан саобраћај, у одређеним временским
размацима се пропуштају аутомобили и друга возила, а за хитне случајеве је пролаз
неомета.

  

Више од 50 трактора трећи дан је на великом паркингу изпред зграде Владе Војводине а
полицији која обезбеђује тај скуп од јутрос је пристигло појачање.

  

Пољопривредници су претходног дана разговарали са председником покрајинске владе
Бојаном Пајтићем тражећи да он ургира код надлежних како би им био омогућен пролаз
тракторима до Београда. Делегација војвођанске Асоцијације пољопривредника није
прихватила, после састанка са ресорним министром Душаном Петровићем 30. маја,
понуду Владе Србије о субвенцијама за посед до највише 30 хектара обрадиве површине.

  

После састанка шесточлане делегације пољопривредника са министром Петровићем,
помоћник министра пољопривреде Милош Миловановић рекао је да максимално што
министарство може да уради је да омогући субвенционисање у истом износу као и
прошле године, када је исплаћивано 14.000 динара по хектару, за максимално 30
хектара обрадиве површине по једном газдинству. То значи да ће око 90 одсто
корисника остварити своје право за целокупну површину обрађене земље, док ће остали
моћи да учине до 30 хектара ораница, објаснио је Миловановић и подсетио да је прошле
године право на субвенције искористило 74.901 корисника, а укупан број
пољопривредника са обрађених до 30 хектара износио је око 67.000.

  

Миловановић је рекао да је предлог Министарства пољопривреде истоветан као и
прошле године и да се ништа неће променити у погледу корисника субвенција.
Председник Асоцијација пољопривредника Србије Богдан Шуљманац је јуче изјавио
Танјугу да та организација подржава мере владе и ресорног министарства које се
односе на подршку аграру јер су, „реалне и нема другог решења, имајући у виду да је
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аграрни буџет ограничен.„ Шуљманац је истакао да Асоцијација пољопривредника
Србије не подржава протесте земљорадника из Војводине, јер сматра ду су неосновани.
„Пољопривредници из Асоцијација пољопривредника Србије немају намеру да се
прикључе протесту пољопривредника из Војводине”, казао је Шуљманац, уз напомену да
је земљорадницима „место на њивама, а не на улицама.

  

„ Он је рекао да су представници Асоцијације пољопривредника Србије на састанку са
представницима Министарства пољопривреде разговарали о мерама за аграр и
предложили да се земљорадницима омогући трајна регистрација трактора, што је било и
раније. На тај начин земљорадницима би били надомештени велики издаци које имају
због високих цена нафте, указао је челник Асоцијације пољопривредника Србије.

  

„Нису проблем пољопривредницима државне субвенције већ су то ниске откупне цене
меса и млека, а високе цене нафте. То су наши највећи проблеми”, закључио је
Шуљманац.

  

СНС: Није тачно да нема новца за субвенције

  

БЕОГРАД – Српска напредна странка подржала је данас захтеве пољопривредних
произвођача и позвала Владу Србије да и у овој години исплати обећане субвенције
пољопривредницима.

  

Члан Председништва СНС Зоран Машић је на конференцији за новинаре рекао да није
тачно да у оквиру аграрног буџета за ову годину нема средстава за субвенције,
наводећи да је влада на две седнице почетком године усвојила расподелу тог буџета
тако што је 11 миљарди динара планирано за субвенцонирање по хектару обрадиве
површине.

  

Према његовим речима, било је предвиђено и да се издвоји 700 милиона динара за
субвенцију камата на краткорочне и дугорочне кредите.

  

„Влада и Министарство пољопривреде мора да објасне пољопривредним произвођачима

 3 / 4



Појачани протести незадовољних пољопривредника
среда, 01 јун 2011 18:18

где је тај новац”, рекао је Машић, који је и посланик СНС и председник Одбора за
пољопривреду Скупштине Србије.

  

„Неприхватљиво да се средином године мењају уредбе и начин исплате аграрног
буџета”, рекао је Машић и оценио да унутар ДС „постоје сукоби по питању аграрне
политике, па тако и бојазан да се ис тога рефлектује овакво поступање према
пољопривредним произвођачима”.

  

Отказан састанак Егерешија са пољопривредницима

  

НОВИ САД - Састанак председника Скупштине Војводине Шандора Егерешија и
представника удружења пољопривредника, раније заказан за 16 сати, отказан је до
даљњег, саопштио је Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање.

  

(Бета)
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