
Нови Сад: Ратари уклонили блокаде, Варадински мост проходан, трактори враћени испред Бановине. Ђорђе Грујић: Влада није испунила ништа, за такав договор нисмо ни морали да идемо до Београда
четвртак, 11 август 2022 17:30

Пољопривредници који трећи дан протестују испред Бановине, уклонили су блокаде код
Варадинског моста и на Булевару Михајла Пупина.

  

  

Саобраћај је био блокиран око сат времена, а ратари су затим тракторе вратили испред
Бановине.

  

Према сазнањима 021.рс, пољопривредници су поново послали захтеве Министарству
пољопривреде и чекају одговоре.

  

Они су блокаде поставили након преговора који су у Београду, између представника
пољопривредника и председнице Владе Ане Брнабић, завршени без испуњења захтева
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паора.

  

Како су раније јавили репортери 021.рс, били су блокирани Варадински мост и Булевар
Михајла Пупина. Неколико полицајаца било је на лицу места, али нису спречавали
протест. Неколико возача је аутомобилима заобишло тракторе проласком преко
тротоара.

  

На Варадинском мосту било је десетак трактора, а испод моста њих пет, шест. Људи су
прелазили пешке, евентуално скутерима, бициклима и моторима. Аутобуси ГСП-а
скретали су ка Жежељу.

  

Како су представници пољопривредника рекли након састанка, из Владе су им понудили
535 евра по тони кукуруза, док су паори тражили 700 евра.

  

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.

  

Završena blokada Varadinskog mosta. #NoviSad #protest pic.twitter.com/jAfdCUrYmO

— Dragana Prica (@novosadskaprica) August 11, 2022    

Пољопривредници 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, а траже и да се прогласи елементарна непогода због велике суше.

  

Blokada je u toku. #novisad #srbija pic.twitter.com/O6HasqIhZt

— Radio 021 (@Radio021) August 11, 2022    

 Пољопривредник Ђорђе Грујић рекао је да је дефинитивно да Влада није испунила
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ништа и да за такав договор нису ни морали да иду до Београда.

  

"Добили смо исто оно што су понудили први дан", навео је.

  

(021.рс)
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