
Жена херој – Јелена Раденковић 
 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић и Лидија Павловић, 
заменица секретара Скупштине града Краљева и председница Савета за родну 
равноправност града Краљева посетили су Јелену Раденковић у њеном дому у 
Лађевцима.Мајка шесторо деце, носилац пољопривредног газдинства, Јелена 
Раденковић, добила је на коришћење подстицајна средства у циљу економског 
оснаживања жена са руралних подручја града Краљева у оквиру пројекта 
„Спровођење мера популационе политике јединица локалне самоуправе у 
Републици Србији у 2018. години.“ 

„Ми сваке године опредељујемо значајна материјална средства као помоћ 
пољопривреди“ истакао је градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, а 
затим појаснио  „ове године определили смо 70 милиона динара и помогли смо и 
нашим воћарима и нашим повртарима и свим људима који се баве 
пољопривредном производњом на територији града Краљева. Поред тога додатно 
смо купили и сто ракета кратког и средњег домета за противградну заштиту и 
определили новац за наше противградне стрелце. Ми стално настојимо да што 
више и више  новца обезбеђујемо за развој пољопривреде и за развој 
села.Наредне године ћемо додатни новац обезбедити, како бисмо асфалтирали 
више путева на сеоском подручју и како бисмо помогли људима да остану на 
селу.Село је нас одржало, село нам је омогућило да направимо све успехе у оним 
периодима када је било тешко, а сетимо се деведесетих година прошлог века када 
су се сви враћали на село или позивали рођаке и пријатеље који живе на селу 
како би обезбедили намирнице за живот“. Говорећи о Јелени Раденковић 
градоначелник је изразио своје дивљење њеној упорности и  храбрости  у борби 
да својој деци обезбеди бољи живот и сигурну будућност. “Видели сте како 
изгледа Јеленин радни дан, колико рано устаје, треба бринути о шесторо деце и 
треба бринути о двадесет три краве и четрдест два грла стоке укупно.Она је жена 
херој, жена која успева све да уради и прави доказ да животне невоље не могу 
натерати човека да посустане, јер она мора да живи и ради за своју децу“ 
закључио је своје излагање градоначелник др Предраг Терзић.  

Захваљујући се  на посети и помоћи коју је добила  од града Краљева, која 
јој је добродошла, Јелена Раденковић је изјавила : “Мој радни дан почиње рано 
ујутру, али се борим се да све постигнем.Пре четири године мој супруг је трагично 
настрадао, ја сам остала у кући са шесторо деце.Имамо наших  десет хектара, пет 
узимамо у закуп и борићемо се да докупимо још.Уз помоћ деце успевам у 
свему.Подстицајна средства много значе, добила сам 250 хиљада динара, а 
конкурисала сам за траку за изђубравање.То ми много значи, јер ћу имати више 
времена да се посветим деци“. 

У име Скупштине града Краљева и Савета за родну равноправност града 
Краљева присутнима се обратила Лидија Павловић истакавши да је ово  прва 
година када је новац опредељен за жене на пољопривреди и да представља 
сјајну околност коју је град Краљево искористио на прави начин, финансиран од 
стране Министарства за демографију и популациону политику. „То су мала 
средства, али и те како значајна за наше пољопривреднице“ нагласила је, а затим 
додала “ петнаест пољопривредница је обухваћено овим пројектом.Добиле су по 



250 хиљада динара, које су, као и у овом случају, важне , корисне и искористиће 
их на прави начин.Видимо колико жена има које се боре на пољопривреди, где 
заиста није лако.Ова  подстицајна средства ће Јелени олакшати живот, а ми смо 
поносни што смо успели да некоме помогнемо. Средства ћемо определити и у 
наредној години, јер смо видели колико овим женама значе“ завршила је своје 
излагање Лидија Павловић.  

 
 


