
14.10.2019. 
Најава обележавања Међународног дана сеоских жена 
 

У име града Краљева, председница Савета за родну равноправност Лидија 
Павловић је, заједно са женама пољопривредницама, најавила обележавања 
Међународног дана сеоских жена – 15. октобар. 

 Како је истакла, Савет за родну равноправност града Краљева изузетно 
води рачуна о положају незапослених жена, као и жена које се баве 
пољопривредом и живе и раде на селу. 

„Ми смо низом активности у току претходне године и ове године показали 
изузетну жељу да на неки начин, колико год  је то могуће, помогнемо нашим 
пољопривредницама. Граду је изузетно важан положај пољопривредница и жена 
на селу, што указује чињеница да смо променили одлуку којом се додељују 
средства женама на пољопривреди. Том одлуком додељује се додатних пет поена 
женама пољопривредницама, када се конкурише за средства која одобрава Савет 
за пољопривреду града Краљева, тако да на неки начин имају већу шансу када је 
у питању пролазност на конкурсима које обезбеђује град Краљево“, појаснила је 
председница Савета, па додала: 

„Једна од мера, захваљујући Министарству за демографију и популациону 
политику, јесте и додела бесповратних средстава када су у питању жене власнице 
пољопривредних газдинстава. У прошлој години по 250.000,00 динара додељено 
је за 15 жена на пољопривреди, а ове године по 300.000,00 динара за десет жена 
које се баве пољопривредом. Том приликом смо видели колико је значајно помоћи 
женама које раде на пољопривреди јер наше предузетнице имају и веће шансе да 
кроз разне фондове и средства, која обезбеђује Национална служба за 
запошљавање, обезбеде себи могућност да започну сопствени бизнис. Са друге 
стране смо видели да жене које живе на селу такву могућност немају, па су ова 
средства која су обезбеђена од стане града Краљева и Министарства за 
демографију и популациону политику итекако значајна када су у питању жене на 
селу.“ 

Она је нагласила чињеницу да су жене на селу једна од категорија које су 
на неки начин запостављене у нашем друштву, али се Град и Савет за родну 
равноправност труде да побољшају положај жена. Само 17,3 одсто жена су 
власнице пољопривредних газдинстава, док је 88 одсто газдинстава којих су 
власници мушкарци, што показује још увек велики јаз.  

„Чињеница је да су жене заправо те које раде на пољопривреди, и то 
читавих 60 посто незапослених жена. Изразила бих задовољство због 
појављивања наших жена на Сајму пољопривреде у Краљеву, где су наше 
пољопривреднице од стране организатора ЈКП „Пијаце“ Краљево добиле 
бесплатно један део штандова за промоција производа које праве“, нагласила је 
председница Савета.  

Како је појаснила, Савет за родну равноправност жели да помогне да 
производи које раде наше пољопривреднице буду на неки начин и брендирани, 
како би пољопривреднице имале могућности да те производе, које производе код 
куће, пласирају широм Србије и у иностранству.  



„Потребна су већа финансијска средства да би се производи брендирали, 
које наше жене на пољопривреди немају могућности да обезбеде себи. Највећи 
проблем је њихова видљивост, информисаност и едукација, а ми ћемо се трудити 
да их, кроз пројекте који се односе и на предузетнице и пољопривреднице, на 
прави начин информишемо“, истакла је председница Савета. 
 Радојевић Божица, дипломирани инжињер пољопривреде и сточарства, већ 
неколико година се бави пољопривредом, а примарна делатност јој је пчеларство. 
Како је појаснила, у току је оснивање Удружења пољопривредница на нивоу града 
Краљева јер су жене увек биле стуб нашег друштва. Кроз историју, када се пуно 
ратовало, жене су остајале на селима и одржавале домаћинства и породицу, а 
данас, жене у пољопривреди су, нажалост, непримећен стуб друштва. 


