Нови Сад: Пољопривредници вечерас поново блокирали Варадински мост и Булевар Михајла Пупи
четвртак, 11 август 2022 19:49

Блокада се наставља и биће перманентна, чекамо да се јаве, чекамо њихову реакцију.
Били смо спремни на компромис данас, мало је фалило да се договоримо, али они су
хтели да покажу силу. Сада ћемо ми да покажемо нашу слогу“, рекао је Адамовић за Н1.

Пољопривредници, који трећи дан протестују испред зграде Владе Војводине, поново су
вечерас блокирали Варадински мост и Булевар Михајла Пупина у центру града.

Испред Покрајинске владе чекао се и исход разговора у Београду, а пошто је стигла
званична понуда из Немањине 11 и прочитана окупљенима, закључено је да договора
нема, односно да је предлог Владе неозбиљан.

Земљорадници су имали разговоре председницом техничке Владе Србије Аном Брнабић
у Београду, али су отишли незадовољни понудом коју су добили. Навели су да су им из
владе понудили 535 евра по тони кукуруза, док су они тражили 700 евра. Тражили су и

1/2

Нови Сад: Пољопривредници вечерас поново блокирали Варадински мост и Булевар Михајла Пупин
четвртак, 11 август 2022 19:49

да плаћају гориво без акциза, али им је речено да је то немогуће и да ће им враћати 22
динара по литру. Представници Владе су казали да ће бити укинута забрана извоза свих
примарних пољопривредних производа, што је био један од захтева пољопривредника.

Пољопривредник Радослав Адамовић каже да предлог Владе Србије није прихватљив,
јер, како је рекао, нису хтели да прихвате два главна захтева везана за цене сунцокрета
и нафте.
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„Мрвице које су на понудили људи нису хтели да прихвате, нису нас озбиљно схватили и
били смо принуђени да радикализујемо протест. Блокада се наставља и биће
перманентна, чекамо да се јаве, чекамо њихову реакцију. Били смо спремни на
компромис данас, мало је фалило да се договоримо, али они су хтели да покажу силу.
Сада ћемо ми да покажемо нашу слогу“, рекао је Адамовић за Н1.

Пољопривредници нису прихватили предлог Владе Србије јер је неозбиљан, рекао је за
Н1 координатор пољопривредника који протестују у Новом Саду Ђорђе Грујић. Он је
рекао да је предлог прочитан пред свим присутнима, да они заједно одлучују и да се
нико није сложио са тим предлогом.
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