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Подстицајна средства за пољопривреднице  
 

Град Краљево је једна од 85 локалних самоуправа са којима је министарка 
без портфеља задужена за демографију и популациону политику Славица Ђукић 
Дејановић потписала Уговор за доделу бесповратних средстава за 
суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у 
Републици Србији у 2019. години. У оквиру ове мере, за Програм подстицаја и 
економског оснаживања жена у области руралне економије – 10 пољопривредних 
газдинстава чији су носиоци жене, од укупно 3.000.000, министарство је 
учествовало са 2.550.000,00, а град је издвојио 450.000. 

Осам пољопривредница, из Милаковца, Обрве, Врдила, Драгосињаца, 
Витановца, Стубла, Бапског Поља, Милочаја, добило је по 300.000 динара, једна 
200.000 и једна 277.930.  

Ова средства, која се додељују као наменска, бесповратна, имају за циљ 
стимулисање самозапошљавања и економског оснаживања жена са руралних 
подручја града Краљева кроз спровођење програма доделе подстицаја за 10 
пољопривредних газдинстава у којима делатност обавља жена као носилац или 
члан. Додељују се за набавку опреме и средстава неопходних за рад на 
пољопривредним газдинствима, а ради унапређења обављања делатности у 
којима су ангажоване жене.    

Услови су били да је носилац пољопривредног газдинства жена која је 
запослена искључиво у пољопривреди и мајка је бар једног малолетног детета, 
односно носилац је жена која пољопривредну делатност обавља као допунску и 
мајка је бар једног малолетног детета, или се ради о породичном пољопривредном 
газдинству у коме је један од чланова који обавља пољопривредну или другу 
економску активност жена која је мајка бар једног малолетног детета. 

„Шест добитница средстава су мајке троје деце, једна чак четворо, и ја сам 
веома радостан што смо успели да за ове жене обезбедимо финансијска средства 
како би могле и оне и њихове породице да се баве пољопривредом, да издржавају 
децу, да њихова сеоска домаћинства напредују и, што је најважније, да имамо што 
више деце и у селу и у граду“, поручио је градоначелник Краљева, уз напомену да 
ће оне овај новац искористити за куповину пољопривредних машина, опреме, 
берача за кукуруз, балирки. 

„Овим новцем успеће да увећају и стада и да повећају површину земље коју 
успевају да обрађују из године у годину. Како деца буду расла, имаће и више руку 
за рад и сигуран сам да ћемо, уз новац који опредељујемо и као помоћ 
пољопривреди, 65.000.000 динара ове године, и кроз новац који опредељујемо за 
развој сеоског туризма, ове године чак 7.000.000 динара, кроз улагање у 
асфалтирање, у канализациону мрежу, у водоводну мрежу, успети да развијамо 
наша села... Прошле године, када смо обишли породицу Јелене Раденковић у 
Лађевцима, мајке шесторо деце која је остала без мужа, мислим да смо сви 
схватили да смо новац уложили тамо где треба, да смо помогли жени која сама 
има више од 20 крава, обрађује хектаре земљишта. Мислим да ћемо и овог пута 
бити срећни када одемо у неко од ових домаћинстава и када видимо у шта су 
уложила новац... У тој ситуацији ви схватате да је ваша дужност да помажете 



људима, јер када та помоћ стигне у праве руке, онда је радост велика“, изјавио је 
градоначелник Терзић.  

Жене које су претходне године добиле новац ове године нису имале 
могућност да конкуришу, јер је циљ да свако ко може да оствари право на 
средства може тај новац и да добије.  
 Добитнице средстава истичу да им је ова помоћ стварно потребна, јер, како 
кажу, уопште није лако бити мајка, а на селу је још теже. Новац ће им олакшати 
рад јер свака машина замењује једног члана. 
 
 


