
Пољопривредник Радослав Адамовић: На састанку су нам рекли да смо им истерали две милијарде и 400 милиона динара из џепа за нафту. Рекли смо премијерки да је Србија економски тигар, она се пренеразила
четвртак, 11 август 2022 16:32

Данашњи састанак пољопривредника у Влади Србије са техничком премијерком Аном
Брнабић и министром пољопривреде Браниславом Недимовићем, прошао је у оштром
тону.

  

  

На почетку састанка су представници удружења Стиг представили своје захтеве у вези
са сунцокретом, али када остали изнели захтеве почела је препирка, каже за Данас
Радослав Адамовић, један од преговарача.

  

„После тога изнети су и остали захтеви, након чега су представници Владе рекли да
пола захтева негде могуће релизовати, неке су већ урадили а за главне захтеве који се
односе на нафту и цену сунцокрета рекли су да нема пара више, а за тих 22 динара
понудили да уплате као што уплаћују субвенције по хектару“, рекао Адамовић након
састанка, и додао да су након тога почели „да кукају да то није било нормално“.
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Како каже, поручено им је да ће Влада показати своје максималне могућности, али да за
цену сунцокрета држава неће ништа дати јер није у могућности, као и да је све остало
добра воља уљара, које су „натерали“ на 535 евра плус ПДВ.

  

Према његовим речима, на састанку им је поручено да су им „истерали две милијарде и
400 милиона динара из џепа за нафту, па 700 милиона динара што смо инсистирали на
15 динара на премији за млеко“, након чега је почела, „малтене свађа“, након што су
рекли премијерки да је Србија економски тигар, како се и она сама тиме хвалила.

  

„Техничка премијерка се након тога избечила и пренеразила, да смо мислили да ћемо
морати да зовемо хитну помоћ“, описује Адамовић ситуацију.

  

У одговору Владе на захтеве пољопривредника, како пише портал Нова.рс. наводи се да
ће извоз уља бити у потпуности слободан, као и да су уљаре понудиле цену за откуп
сунцокрета у износу од 535 евра по тони плус ПДВ.

  

Одговор који се односи на захтев за снижење цене горива за пољопривреднике гласи
да подстицај у износу од 22 динара по литри горива, за 60 литара по хектару, лимит 20
хектара, као и да је омогућено пољопривредницима да на НИС-овим пумпама точе
гориво два пута у току дана у машине, плус у канистер од 60 литара, а да ће се агро
картице издавати по убрзаној процедури.

  

Како се наводи, договорено је и да због суше, премија за млеко и у другом кварталу буде
15 динара по литри, као помоћ произвођачима млека, а на састанку је обећано и да
представници удружења неће сносити последице од стране Министарства унутрашњих
послова Србије за досадашње учествовање на протестима.

  

У вези са мораторијумом на пољопривредне кредите, у одговору Владе се наводи да
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије са пословним банкама
већ ради на његовој реализацији и додаје представници удружења ће бити позвани да
се укључе у радне групе за измене прописа из области пољопривреде како би се
заједнички у будућности креирале мере пољопривредне политике, где су између
осталог, плави дизел, нови модел давања по хектару, ограничење маржи и др.
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Даље блокаде , како су нам поручили зависе од одговора Владе. Уколико захтеви не
буду испуњени током данашњег дана, пољопривреднике очекује још једно ноћење код
Бановине.

  

(Данас)
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