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 Покрет за преокрет  оцењује да је одлука Владе Србије  о увозу пшенице у Србију
срамоћење наше пољопривреде и једне од највећих житница у Европи Војводине.
Уредба о увозу 30.000 тона пшенице,  коју је недавно донела Влада Србије показује да
имамо неспособну Владу и министра пољопривреде јер увозимо пшеницу по цени од 25
динара док је наши пољопривредници продају  за мање од 20 динара. Не постоји
никакво оправдање за то јер образложење  да је наша пшеница неквалитетна, “због
превише кише”, је неозбиљан јер се увози пшеница из суседне Мађарске у којој је био
сличан ниво падавина,  па се поставља питање да ли је проблем у квалитету пшенице
или квалитету државне администрације.

  

Док остале земље посвећују пажњу својим пољопривредницима кроз субвнције и
државне мере које се односе на унапређењу квалитета пољопривредних производа
наша земља је смањила субвенције са 12.000 на 4.000 динара. Уз то, иако имамо Закон о
јавним складиштима за пољопривредне производе, немамо ни једно јавно складиште, па
се пшеница складишти код монополиста или код лица која нити могу гарантовати
квалитет складиштења житарица нити је сигурно да ће остављену робу добити назад.
Осим тога складиштари их уцењују и ускладиштене  житарице практично могу да продају
једино складиштару. Скандалозно је да се домаћа пшеница у већем делу продаје као
сточна храна. И за то држава одговорност  пребацује на пољопривредника, што је
скандалозно. Овде је реч о нефункицонисању државе у једној од важних привредних
области. Посебно је скандалозно што мимо пшенице увозимо  хлеб и пекарске
производе, само зато што наши пекари немају никакву помоћ од државе да би
унапредили своје производне линије.
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-Трагикомично је да хлеб и пецива увозимо чак из Шпаније и Француске. Питао бих
председника Србије Александра Вучића како то да смо уместо извоза папака и
свињских глава  дошли до тога да не увозимо чак ни делове за летеће аутомобиле
већ брашно и хлеб? На жалост одговор на ово и многа друга питања нећу добити,
али знам да у војвођанска земља и најплоднија земља широм Србије прелази у руке
Арапа, а да ми увозимо оно што никада нисмо увозили, хлеб, можда управо од
нашег жита – истиче проф. др  Јанко Веселиновић, председник Покрета за
преокрет          
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