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ТРИБИНА САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ПРИГРЕВИЦИ 

 

Пољопривреда је реч која се најчешће спомиње у Пригревици када се прича о развоју села. Управо то је био 

разлог зашто су другог дана фебруара 2016 Пригревицу посетили проф. Мирослав Ћирковић, директор института 

за ветеринарство Нови сад и г-дин Милан Новаковић, народни посланик у Скупштини Републике Србије и члан 

Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду. Они су прво били гости пољопривредном газдинству 

Николе Ловрића где су разговарали са успешним пољопривредником на које се све начине може унапредити 

развој пољопривреде. 

У вечерњим сатима у препуној великој сали МЗ у Пригревици,  одржана је још једна трибина у организацији 

Српске напредне странке.  Овога пута, свој програм за опоравак Општине је представио савет за пољопривреду и 

одрживи развој ОО СНС Апатин. 

Трибину је отворио повереник савета Ђорђе Вигњевић који је истакао да ће се будућност развоја пољопривреде 

заснивати на доношењу аграрног буџета и оснивању саветодавних служби које ће пружати подршку 

пољопривредницима. Комплетан изнети програм пољопривредници су добили и у штампаном издању. Присутне 

је поздравио и кандидат ОО СНС Апатин за председника општине Радивој Секулић, који је истакао да је један од 

начина да се задрже млади у нашој општини управо развој пољопривреде. 

Након излагања, своје мишљење о програму су дали и  г-дин Мирослав Ћирковић и г-дин Милан Новаковић. Они 

су говорили и о бенефитима нових закона који су донешени а тичу се закупа земљишта,  као и о потребним 

„инвентарима“ земљишта које је неопходно урадити у наредном периону како би се раздвојило обрадиво од 

необрадивог земљишта. 

Међу гостима у публици били су бројни угледни пољопривредници и власници пољопривредних газдинстава 

који су кроз дискусију на крају показали велико интересовање за локални план развоја пољопривреде. 
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