
Минерално ђубриво за краљевачке воћаре 
 
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић са члановима Градског 

већа града Краљева Милошем Угреновићем и Миланом Милошевићем 
присуствовао је расподели минералног ђубрива пољопривредним произвођачима 
са територије града Краљева у хали ЈКП „Пијаца“ Краљево.Расподела се врши на 
основу Закључка Владе Републике Србије о бесповратној испоруци минералног 
ђубрива КАН 27 % Н физичким лицима – носиоцима пољопривредног газдинства 
са територије 27 јединица локалне самоуправе, за радове у  засадима воћа за 
2018. годину. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је граду 
Краљеву одобрило бесповратну испоруку КАН ђубрива, а на основу расписаног 
јавног огласа и на основу захтева који су поднели пољопривредни произвођачи. 

„Град Краљево је после јулских поплава упутио захтев Републичком штабу 
за ванредне ситуације за помоћ и као помоћ државе у Краљево је пристигло 176 
тона минералног ђубрива које је подељено нашим грађанима“ изјавио је 
градоначелник града Краљева др Предраг Терзић представницима медија, а 
затим појаснио „ чак 718 пољопривредника са подручја града Краљева добило је 
минерално ђубриво и њима је расподељено од 25 килограма, дакле од  једног 
џака до 14 џакова минералног ђубрива, у складу са критеријумима које је Влада 
Републике Србије прописала  својом Уредбом. Сви пољопривредници са 
територије Краљева који су се пријавили добили су минерално ђубриво.Укупна 
вредност донације са нашим средствима која смо определили за превоз и 
складиштење износи око 8 милиона динара.Складиштење је извршено у 
просторијама ЈКП „Пијаца“ у Краљеву и овде ће наши пољопривредници у 
наредних неколико дана у складу са редоследом преузимати минерално ђубриво“. 

Градоначелник је истакао да град Краљево поред 70 милиона динара које  
обезбеђује кроз рад  Савета за пољопривреду, поред новца који је  ове године 
обезбеђен за куповину сто ракета за противградне стрелце, поред накнаде за 
противградне стрелце и оног новца који је уз помоћ министарке Славице Ђукић 
Дејановић подељен женама на селу, сада има и ово минерално ђубриво које су 
добили наши воћари.Град Краљево је један од првих градова у Србији који је 
подигао овај ниво Савета за пољопривреду, који је након тога  успео да одржи 
ниво средстава који је неопходан нашим пољопривредницима, али и сваке године 
проналазио нове начине за помоћ људима на селу. 

„Ми ћемо и наредне године издвајати средства за пољопривреду, али ћемо 
настојати да више новца  улажемо у инфраструктуру на селу, да градимо путеве, 
да градимо мостове, канализациону и водоводну мрежу, јер људи у селу треба да 
имају исте услове за живот као и сви мештани Краљева“ нагласио је 
градоначелник, а затим додао „ новац који је опредељен за село, треба да остане 
на селу, а људи који живе на селу треба да нам кажу које су њихове највеће 
потребе.То је један од главних разлога због којих ми редовно обилазимо села и 
када се асфалтира и када се ради и када нас хвале, али и онда када нас критикују 
и када кажу шта треба да урадимо да би  се тамо боље живело.   Све то 
завршавамо пред крај године, у децембу, када припремамо Програм уређивања 
грађевинског земљишта, али и буџет и након тога правимо буџет у складу са 
нашим финансијским могућностима, али превасходно усмерен на потребе наших 



грађана“ завршио је своје излагање градоначелник града Краљева др Предраг 
Терзић.  

 


