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Додела уговора пољопривредницима 
 

Носиоцима пољопривредних газдинстава који су испунили услове по 
Јавном позиву расписаном у мају ове године, уговорe о додели средстава за 
подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава 
уручио је градоначелник града Краљева др Предраг Терзић.   

Град Краљево је доделио ова средства на основу Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике руралног развоја у 2019. години на 
територији града Краљева.  

Из буџета града је издвојено 23.500.000 динара, а средства је добило 119 
носилаца пољопривредних газдинстава, од 160, колико мих се пријавило.  

Захтев за остваривање права на подстицај за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава у висини од 30 одсто, односно 45 одсто од вредности 
инвестиције (за инвестиције на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди),  а 
највише  250.000,00 динара, могли су да поднесу пољопривредници – физичка лица са 
пребивалиштем на територији града Краљева уписани у Регистар пољопривредних 
газдинстава као носиоци комерцијалног пољопривредног породичног газдинства у 
активном статусу којима је пољопривреда основна делатност и обављају је на подручју 
града Краљева.  

Пољопривредници су могли да се јаве на Јавни позив само по основу једног 
пројекта, и то за сектор млеко, сектор месо, сектор воће, грожђе, поврће (укључујући 
печурке) и цвеће, сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско 
биље и друго), сектор пчеларство. 

Председник Савета за пољопривреду града Краљева Драган Чорбић је 
истакао да нашим пољопривредницима ова активност много значи, што су 
потврдили и сами пољопривредни произвођачи. Чорбић је истакао да град 
Краљево већ седам година издваја значајна средства за развој пољопривреде, 
сваке године све више, а ове године је највише средстава отишло за развој 
сточарства, воћарства и повртарства.  

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је нагласио да је град Краљево 
у буџету за 2019. годину определио 65.000.000 динара за развој пољопривреде. 

„Срећан сам што, поред људи који се деценијама баве пољопривредом, 
данас уговоре додељујемо и младим људима. Управо то је и био наш циљ – да 
људима који су млађи од 30 година, који живе на селу и тамо су основали своје 
породице, могу да преживе од рада. Мислим да смо тај циљ испунили, да смо 
један од градова који највише улаже у развој пољопривреде“, рекао је 
градоначелник додавши да је град, поред средстава које је определио директно за 
инвестиције у области пољопривреде, заједно са Министарством за развој 
демографије и популационе политике, определио средства за жене које живе на 
селу и које су носиоци пољопривредних домаћинстава, за развој сеоског туризма - 
четврту годину заредом.   

„Надам се да ћемо већим улагањем у инфраструктуру на сеоском подручју, 
градњу путева, водовода, канализације, успети да задржимо људе на селу и да ће 
се у догледно време и на селу живети као и у граду“, поручио је градоначелник 
истакавши да је ово добра пракса. 



„Годинама смо издвајали значајна средства за пољопривреду, помагали 
смо људима, али се дешавало да из године у годину исти људи добијају средства, 
а да неки други не добијају уопште. Прошле године смо се одлучили да се 
средства деле по конкурсу. Поред оних који се деценијама баве пољопривредом, 
хтели смо да помогнемо и младима. Додатне поене су добијали млади, млађи од 
30 година, и они који живе у тим селима, и ту основали породицу“, објаснио је 
Терзић захваливши пољопривредницима што раде и сами себе запошљавају, а 
град им помаже. Он је обећао да ће град улагати и више у ову област како буџет 
буде растао.  
 


