
Мрчајевци: Око 1.000 незадовољних млекара из Западног Поморавља просуло је млеко и блокирало Ибарску магистралу у знак протеста због смањења откупне цене млека и увоза великих количина из ЕУ
недеља, 29 јануар 2023 23:44

Око 1.000 произвођача млека из Западног Поморавља и гружанског краја блокирало је
Ибарску магистралу у Мрчајевцима, у знак протеста због смањења откупне цене млека и
увоза великих количина из Европске уније.

  

  
  

Пољопривредници траже да им се врате премије на млеко за прва два квартала на 15
динара, да се све заостале субвенције за уматичене краве хитно исплате и да се за ову
годину повећају на 40.000 динара

    

Они су у знак протеста просули млеко на коловоз магистрале и затражили од Владе да

 1 / 3



Мрчајевци: Око 1.000 незадовољних млекара из Западног Поморавља просуло је млеко и блокирало Ибарску магистралу у знак протеста због смањења откупне цене млека и увоза великих количина из ЕУ
недеља, 29 јануар 2023 23:44

предузме хитне мере за спас домаћих произвођача млека.

  

Незадовољни сељаци затражили су од Владе да хитно забрани увоз млека и да у
супермаркетима ограничи продају млека из увоза.

  

Поред тога, пољопривредници траже да им се врате премије на млеко за прва два
квартала на 15 динара, да се све заостале субвенције за уматичене краве хитно исплате
и да се за ову годину повећају на 40.000 динара.
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  Један од учесника протеста Милијан Паламаревић рекао је ФоНету да су сељаци у овомделу Србије доведени на ивицу пропасти и да са новим ценама млека, које су већумањене за 10 до 12 динара по литру, не могу да послују рентабилно.  Mrčajevci. Protest zbog niske otkupne cene mleka.Dok se planira Nacionalni stadion država puca po šavovima. pic.twitter.com/QTjWETjzc1— Александар Максимовић (@amaksimovic1) January 29, 2023    Mrčajevci, revoltirani smanjenjem otkupne cene mleka, proizvodjači isto prosipaju... pic.twitter.com/ojyqQoMzzi— Cvetić_Radoje (@CveticRadoje) January 29, 2023    Држава нам је све узела. Већини нас у централној Србији нису исплаћене субвенције закраве за 2022. годину. Нас је овде погодила велика суша и не само да немамо хране застоку, него немамо где ни да је купимо и не знамо како ће нам стока преживети, рекао јеПаламаревић.    Mrčajevci danas. pic.twitter.com/A1hEXKmYDt— Mirjana (@Mirjana6591) January 29, 2023    Блокада је трајала 45 минута, а током протеста формиране су дуге колоне у оба смера.  Током блокаде није било никаквих инцидената, а пољопривредници су пропушталивозила Хитне помоћи и полиције.  (Фонет, ozonpress.net)  
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