
Београд: У Завршен састанак премијерке и пољопривредника који протестују, још нема договора о испуњењу захтева
четвртак, 11 август 2022 12:28

Састанак незадовољних пољопривредника и председнице Владе Србије Ане Брнабић је
завршен, али договор о нијховим захтевима није још постигнут, потврђено је агенцији
Бета.

  

  

Састанак пољопривредника и премијерке Србије Ане Брнабић почео је данас у згради
Владе Србије око 9.00 часова.

  

Пољоприврдници су након састанка навели су да ће после њиховог међусобног договора
и одговора Владе Србије на њихове захтеве, који се очекују у нередних сат и по
времена, одлучити о даљим потезима.

  

Како су рекли након састанка, из Владе су им понудили 535 евра по тони сунцокрета,
док су паори тражили 700 евра, пренео је портал Нова С.
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Тражили су и да плаћају гориво без акциза, али им је речено да је то немогуће и да ће
им враћати 22 динара по литру, али ће бити укинута забрана извоза свих примарних
пољопривредних производа

  

Протекла два дана пољопривредници су организовали протесте у Старој Пазови и
Инђији, Новом Саду и Пожаревцу.

  

Подсетимо, ппљопривредници захтевају откупну цену сунцокрета од минимум 700 евра
по тони, субвенције за гориво, слободан извоз пољопривредних производа, мораторијум
и замрзавање кредита, премију за млеко од 15 динара по литри, као и 30 одсто
субвенција за ђубриво.

  

Траже и да се прогласи елементарна непогода због велике сушеПољопривредници који
протестују траже да цена сунцокрета не буде нижа од 700 евра по тони и захтевају
повољније цене горива за пољопривредне радове.

  

Недељко Савић, председник удружења пољопривредника Стиг из Пожаревца, рекао је
после састанка са премијерком Аном Брнабић и министром пољопривреде Браниславом
Недимовићем да је Влада изашла са одређеном понудом пољопривредницима и да ће се
коначна одлука о обустављању или наставку протеста донети тек када из Немањине
стигне коначна понуда о којој ће бити информисани чланови пољопривредних
удружења.

  

Није испуњен ни захтев да се регистрована пољопривредна газдинства ослободе акциза
на гориво за количину до 100 литара по хектару, а Влада је умањење цене горива за 22
динара по литру за количино до 60 литара по хектару, преноси Н1.

  

Како је објаснио Радослав Адамовић из Иницијативе за опстанак пољопривредника
Србије, тај новац би се пољопривредницима исплатио унапред и они би с њим могли да
купују гориво на пумпама.
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Влада се сложила са пољопривредницима да се укине забрана извоза рафинисаног
уља.

  

„Ми смо предложили да се укине маржа трговачким ланцима, то је нека разлика од 148
динара колико добијају уљаре од трговачких ланаца до 196 динара колико је тренутно
на рафовима у маркетима. Ми смо ту покушали да нађемо место што се тиче помака
цене“, рекао је после састанка Недељко Савић.

  

На састанку је понуђено да се млекарима исплате премијер за млеко у износу од 15
динара по литру, а како су рекли представници пољопривредника из Владе је поручено
да не постоји могућност да се субвенционише цена ђубрива.

  

Упитани да ли су ово били само краткорочни захтеви или се они односе и на следећу
годину, Адамовић је казао да пољопривредници имају захтеве и за следећу годину, а то
су увођење плавог дизела до 100 литара по хектару, за који би могла да се пријаве
газдинства површине до 100 хектара.

  

„Тражили смо 300 евра субвенције. Да се повећају субвенције како би покушали да се
приближимо макар пољопривредницима у окружењу“, рекао је Адамовић.

  

Он је додао да ће пољопривредници наставити протест ако им се не допадне понуда
Владе.

  

Пољопривредник из Србобрана Ђорђе Грујић рекао је за телевизију Н1 да очекује
конструктиван састанак са премијерком и да пољопривредници извуку максимум.

  

„Наравно да има простора за компромис, али у одређеним границама нормале, морамо и
ми и они да попустимо, али о црвеним линијама не бих да говорим док се састанак не
заврши“, рекао је Грујић.
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Пољопривредници су пре два дана почели протест у Новом Саду.

  

Јутрос су и пољопривредници Раче Крагујевачке блокирали град.Кажу да ће о даљим
корацима одлучити након састанка са премијерком.

  

Пољопривредници су тражили и да се не кажњавају пољопривредници којима је
полиција, током протеста у уторак, писала казне.

  

Агроекономиста: Захтеви пољопривредника реални, али држава нема услова да све
испуни

  

Захтеви српских пољопривредника су реални, али су краткорочног карактера и
представљају само тренутно гашење пожара, рекао је данас за Н1 агроекономиста
Војислав Станковић који сматра да држава нема услова да испуни све захтеве
пољопривредника.О цени сунцокрета може да се дискутује, али и да се не може добити
пуна цена од 700 евра по тони, док захтеве који се тичу енергената треба испунити под
хитно.

  

Куповна моћ грађана је по оцени Станковића, дошла до „горње ивице“.

  

Он је предлажио да Влада Србије већ данас пољопривреду и енергетику прогласи за
стратешки најзначајније, а да министар пољопривреде половину мандата буде и
потпредседник владе, а другу половину да потпредседник буде министар енергетике.

  

Одговарајући на питање шта ако пољопривредници не постигну договор са премијерком
Аном Брнабић, Станковић је рекао да се компромис мора постићи, а да мале државе као
што је Србија, морају да воде рачуна о снабдевености домаћег тржишта и покривању
потреба домаћег становништва.

  

(Фонет, Н1, Нова С, Бета, Данас) 
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