27.09.2018.
Почетак који обећава традицију - Отворен први Сајам пољопривреде
Први Сајам пољопривреде, који организују ЈKП „Пијаца“ Краљево и град
Kраљево, привукао је већ првог дана велики број заинтересованих, што указује на
то да ће оправдати очекивања и прерасти у традиционални. Излагачи на
располагању имају 1.600 m2 затвореног и 3.500 m2 отвореног изложбеног простора.
Сајам има и продајни карактер, тако да посетиоци могу да пазаре по нижим,
сајамским ценама.
Управник ЈKП „Пијаца“ Срећко Бојанић истиче да је програм Сајма врло
богат, будући да су, поред класичне сајамске понуде, за посетиоце организована и
стручна предавања, мини-изложбе, наградне игре.
„Имамо 73 излагача из Србије, Словеније („Агроруше“ Марибор) и из
Македоније (винарија из Kавадараца), тако да је овај први сајам већ међународни.
Сајам је права прилика да се сви који нас посете у ова три дана упознају са
новитетима у пољопривреди. Акценат је био, пре свега, на домаћим фирмама и
њиховим производним програмима везаним за област пољопривреде“, рекао је
Бојанић.
Tродневни Сајам пољопривреде, на којем ће се од 27. до 29. септембра
представљати излагачи из Србије, Македоније и Словеније, отворио је
градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, који је том приликом подсетио
на то да град Kраљево, преко Савета за пољопривреду, издваја 70 милиона
динара из буџета за ову област.
„Поред тог новца, у буџету за ову годину смо предвидели и средства за
куповину 100 противградних ракета, које су уступљене Републичком
хидрометеоролошком заводу, а јуче смо уплатили и средства за противградне
стрелце, који ће, осим новца из републичког буџета, исти износ добити и из
градског буџета. Међутим, поред свих ових позитивних ствари које смо урадили у
овој години, град није имао сајам пољопривреде. Ове године, уз помоћ Јавног
комуналног предузећа „Пијаца“, које је организовало овај догађај, надам се да
ћемо успешно започети организацију сајма пољопривреде, који ће, надам се,
постати традиционалан“, рекао је градоначелник Kраљева.
Први дан сајма је замишљен као Дан посете и отворених питања, а у Прес
центру ЈKП „Пијаца“ су организоване промоције компанија. Петак, 28. септембар,
дан је посвећен најмлађима. У једном делу сајамске хале биће организована миниизложба ситних животиња и такмичење за најлепшег кућног љубимца, а за
најмлађе су предвиђене и награде.
У суботу, последњег сајамског дана, биће организован Дан породице, због
жеље да што више посетилаца породично дође на сајам. И за Дан породице
предвиђене су награде по различитим критеријумима, од којих неки предвиђају
награду за најбројнију и за најмлађу породицу посетилаца.
Улаз је бесплатан за све посетиоце сва три дана.
За мештане удаљенијих села краљевачке територије, пре свега из
ушћанског и раваничког краја, организован је превоз.
Заинтересовани могу да обиђу штандове на којима излажу излагачи из
области заштите биља (фармацеутске компаније које се баве производњом
фитосанитарних производа), представници семенских кућа, произвођачи меса и

пољопривредне механизације, представници банака које нуде кредите за
пољопривреднике...
Генерални спонзор манифестације је предузеће „Механизација Тргомен“, а
златни спонзори и партнери „Kотленик промет“, „Сан“, „Одмењска вода“,
„Пантелић концентрати“, „Помак“, „Сyнгента“.
Организаторима помажу волонтери – ђаци из краљевачке Пољопривреднохемијске школе „Др Ђорђе Радић“.
Сва три дана Сајам је отворен од 10.00 до 17.00 часова.

