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Свечано отворен, други по реду, Сајам пољопривреде 
 
 Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић свечано је отворио, други 
по реду, Сајам пољопривреде у Краљеву, који под покровитељством Града, 
организује Јавно комунално предузеће „Пијаца“ Краљево. 

Терзић је поздравио начелника Рашког округа Небојишу Симовића, 
директора ЈКП „Пијаца“ Краљево Драгана Вулића, директоре свих јавних 
предузећа и установа, као и бројне излагаче и посетиоце Сајма.  

Како је истакао, град Краљево издваја значајна финансијска средства за 
развој пољопривреде, а у буџету за 2019. годину опредељено је 65.000.000 
динара као помоћ пољопривредним газдинствима, којих на територији града 
Краљева има чак 8.000.  

„Један смо од ретких градова који оволики новац издваја као помоћ свим 
нашим житељима који живе ван центра града, а баве се пољопривредом. Поред 
средстава које издвајамо као помоћ пољопривредним газдинствима, ми смо 
обезбедили и довољан број противградних ракета како бисмо заштитили наше 
усеве, али смо поред помоћи коју наши противградни стрелци добијају од 
Републике Србије, обезбедили и додатну помоћ, коју једном годишње исплаћује 
град Краљево, за њихов шестомесечни рад“, нагласио је градоначелник.  

Према речима градоначелника, у буџету града Краљева за 2019. годину 
предвиђено је 7.000.000 динара за развој сеоског туризма, а Конкурс за расподелу 
ових средстава биће расписан до краја септембра месеца.  

Терзић је истакао да је ово вероватно најуспешнија година ЈКП „Пијаце“ у 
последњих двадесет година и да ће Град наставити да помаже овом предузећу 
како би сви наши пољопривредници, који своје производе продају на краљевачкој 
пијаци, имали боље услове рада.  

„Замењено је чак 168 одавно дотрајалих тезги, уз помоћ субвенција Града, 
који је за овај пројекат издвојио 17.000.000 динара, па сада коначно и 
пољопривредници, али и сви људи који долазе на пијацу, имају могућност да у 
бољем и лепшем простору раде и пазаре“, изјавио је градоначелник, па додао: 

„Уз помоћ Министарства за државну управу и локалну самоуправу 
обезбеђена су средства како би се изградили локали у хали која се налази у 
непосредној близини. Поред ових средстава град Краљево је, заједно са 
Министарством за демографију и популациону политику, обезбедио и 2.500.000 
динара као помоћ женама које живе на селу, које имају децу и воде 
пољопривредна домаћинства. Укупно десет жена добило је по 250.000 динара, а 
од тих пара оне ће купити машине и алате што ће олакшати њихову 
пољопривредну производњу.“ 

Градоначелник је истакао да ће Град и у наредним годинама наставити да 
помаже пољопривредницима, као и свим људима на селу, тако што ће 
опредељивати средства за сеоски туризам и изградњу инфраструктуре, али ће 
наставити и да сарађује са ЈКП „Пијацом“ како би ово предузеће било још бољи 
домаћин наредног, трећег по реду, Сајма пољопривреде. 



У име Јавно комуналног предузећа „Пијаца“ Краљево Срећко Бојанић 
пожелео је добродошлицу на, други по реду, Сајам пољопривреде, како 
посетиоцима, тако и излагачима, којих је било скоро 70, а затим се захвалио на 
подршци градоначелнику града Краљева др Предрагу Терзићу и спонзорима који 
су помогли у организацији ове манифестације. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


