
Пољопривредници незадовољни аграрном политиком кренули тракторима у Београд и Нови Сад
понедељак, 30 мај 2011 16:52

Незадовољни новом аграрном политиком Министарства пољопривреде,
пољопривредници из разних крајева Војводине (Суботице, Сомбора, Зрењанина,
Кикинде, Панчева...) кренули су јутрос око девет сати тракторима ка центру Београда, а
дестинација им је Министарство пољопривреде и зграда Владе Србије.

  

Асоцијација пољопривредника: Људи изманипулисани

  

Асоцијација пољопривредника Србије подржава захтеве незадовољних
пољопривредника који су се данас запутили ка Београду али се њени чланови нису
придружили протесту, јер како каже за РТВ Војводине председник Асоцијације, Богдан
Шуљманац, из сремског села Лаћарак, уредба још није донета, и додаје да су овог пута
"људи изманипулисани".

  

Простора за преговоре има и Асоцијација пољопривредника Србије је стога затражила
пријем у министарству пољопривреде током сутрашњег дана. Из овог удружења
наглашавају да подстицаје и треба да добију носиоци малих газдинстава јер су до сада
то добијали велики произвођачи, који обрађују и по 2000 хектара поседа.

  

Како су јуче истакли, пољопривредници су незадовољни због смањене површине
пољопривредног земљишта које се субвенционише, а свој протест су већ изразили
упутивши писмо председнику Србије Борису Тадићу, премијеру Мирку Цветковићу,
министру пољопривреде Душану Петровићу и премијеру Владе Војводине Бојану
Пајтићу.

  

"Нисмо ми ти коју су криви због ове ситуације, а треба да схвате да смо ми једини који
обезбеђују прехрамбену сигурност ове државе. Ми смо радили у време највеће
инфлације, бомбардовања и санкција, ми и сада радимо, без обзира на помоћ државе",
рекао је јуче Војислав Малешев, из удружења "Клуб 100 п плус", гостујући на
Радио-телевизији Војводине.
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Влада Србије требало би ове недеље да усвоји уредбу о субвенционисању
регистрованих пољопривредних газдинстава са 14.000 динара по хектару што је износ
једнак прошлогодишњем, али и да смањи максималну површину коју субвенционише по
газдинству на 10 хектара.

  

Прошле године субвенције по хектару, за које је из буџета издвојено 120 милиона евра,
користило је 74.000 регистрованих газдинстава, а маскимална површина која је
субвенционисана износила је 100 хектара по газдинству.

  

Блокиран пут Нови Сад - Србобран

  

Од 13 сати блокиран је пут Нови Сад - Србобран код Ченеја. Новинарка
Радио-телевизије Војводине налази се на лицу места и преноси да више од 100
пољопривредника из Ченеја, Бечеја, Србобрана, Сирига и других места тракторима
блокира пут Нови Сад - Србобран, а да је део отишао да препречи пут Нови Сад - Бечеј.

  

Око 13:30 су прво почели, а након петнаест минута и завршени преговори између
представника Асоцијације пољопривредника и полиције, међутим до решења се још увек
није дошло. Наиме, став Министарства унутрашњих послова јесте да се тракторима не
сме улазити у град, а да пољопривредници требају да оформе групе које ће представити
своје захтеве покрајинским властима.

  

Пољопривредници се тренутно договарају о даљим корацима, а пут је и даље блокиран.

  

Пољопривредници из Суботице заобилазе полицијске блокаде

  

Пољопривредници из Суботице који су тракторима јутрос кренули у протестну вожњу до
Београда, после блокада код Старог Жедника и места Мали Београд, на магистралном
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путу Е 75, успели су атарским путевима да стигну до Бачке Тополе.

  

Како је за Радио-телевизију Војводине рекао Мирослав Ивковић, из Асоцијације
пољопривредника, стотинак пољопривредника из суботичког краја неће и поред
полицијских блокада одустати од пута за Београд.

  

Зрењанински пољопривредници су се такође окупили како би подржали Асоцијацију
пољопривредника због незадовољства најављеним уредбама Владе Србије.

  

Ови пољопривредници прикључили су се конвоју који је кренуо јутрос из Кикинде, а
колони су се прикључивала и пољопривредници из успутних села и прикључиће им се
пољопривредници из јос четири општине средњег Баната.

  

Полиција је у Кљајићеву зауставила преко 200 трактора и недозвољава има да наставе
пут ка Београду. Реч је о пољопривредницима из села Алекса Шантић, Гаково, Расине и
осталих места из околине Сомбора.

  

Пробијена блокада код Панчева

  

После жучне расправе са полицијом јутрос око 10 часова и 30 минута пољопривредници
из Старчева и Омољице пробили су блокаду постављену у Спољностарчевачкој улици и
упутили се тракторима према Београду. У колони је било око 20-так трактора.

  

Они су се одлучили на овакав корак када су чули да су пољопривредници из Зрењанина
и Долова такође пробили блокаду.

  

Око 11 сати полицији је у помоћ дошло и неколико џипова са Жандармеријом. Ситуација
је мирна и нема инцидената.
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Протестују пољопривредници из читаве Србије

  

Пољопривредници из целе Србије покушавају да тракторима крену за Београд, како би
изразили незадовољство уредбама министарства пољопривреде, али им полиција не
дозвољава излазак на главне путеве, изјавио је данас председавајући Управног одбора
Асоцијације пољопривредника Мирослав Киш.

  

Мартиновић: Блокада није решење

  

Градоначелница Панчева Весна Мартиновић изјавила је, поводом блокаде путева у
Панчеву, да то није начин да се решавају проблеми, поготово што највише испаштају они
који немају никакве везе ни са захтевима, ни са протестом пољопривредника.

  

"Очекујем да ће у наредних сат или два ситуација бар на неки начин да се регулише.
Апелујем на све суграђане који су желели да протестују тракторима да имају у виду да је
ово ипак велики град и да је транзитни правац", рекла је у програму Радио Панчева
градоначелница Мартиновић.

  

"Пољопривредници из свих крајева Србије у групама од неколико десетина до неколико
стотина, покушавају да из својих места тракторима крену у Београд, али им полиција
брани кретање и не дозвољава излазак из њихових места", казао је Киш агенцији Бета.

  

Он је нагласио да су се пољопривредници одлучили да тракторима дођу у Београд, јер
не могу више да чекају и да слушају само празна обећања.

  

"Тражимо спровођење свих мера које су нам прошле јесени обећане. Ми смо све урадили
што је било до нас и не можемо више да чекамо," казао је Киш.
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Он је додао да пољопривредници не желе да блокирају путеве, већ само тракторима да
дођу и да мирно прођу до министарства пољопривреде и Владе Србије.

  

(Бета)
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