
15.10.2020. 
Међународни дан  жена на селу 
 

Поводом обележавања Међународног дана жена на селу - 15. октобра, 
заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић и председница Савета 
за родну равноправност Лидија Павловић одржали су састанак са представницама 
Удружења пољопривредница града Краљева „Дукат“. 

Према речима заменика градоначелника, са  чланицама Савета за родну 
равноправност и представницама Удружења, које су обележиле годину дана 
успешног рада, разговарало се о свему што су постигле, али и о томе како Град и 
Савет могу да помогну у економском оснаживању жена на селу у наредном 
периоду. 

Како истиче Ракочевић, Град је препознао економско оснаживање жена на 
селу као изузетно важну тему. 

„Град Краљево и Минстарство за демографију и популациону политику, у 
протекле две године, као једну од мера за помоћ женама на селу, давали су 
бесповратна средства у износу од 250.000 и 300.000 динара женама које су 
носиоци пољопривредних газдинстава на селу“, изјавио је Ракочевић, па додао да 
Удружење пољопривредница града Краљева „Дукат“ већ сада самоиницијативно 
преузима активности и даје предлоге на ову тему.  

„Треба да разговарамо о даљим начинима како да ову област учинимо 
бољом и да свим женама на селу помогнемо у раду и презентацији онога што су 
плодови њиховог рада, а Град ће се трудити да им помогне у складу са својим 
могућностима“, нагласио је заменик градоначелника града Краљева. 

Како је појаснила председница Савета за родну равноправност града 
Краљева Лидија Павловић, прошле године, на иницијативу Савета, настало је 
Удружење пољопривредница града Краљева „Дукат“. 

„Веома је важно да пољопривреднице буду удружене јер ће тако моћи више 
да остварују у домену својих производних активности и да се лакше умрежавају са 
удружењима која постоје у нашем окружењу. Оне већ имају велике жеље и 
иницијативе да ствари, када су у питању жене у пољопривреди, промене“, 
изјавила је председница Савета, па истакла да нема много пољопривредних 
газдинстава регистрованих на жене, али да не треба занемарити ни она 
газдинства која су регистрована на мушкарце јер и на њима велики део посла 
обављају жене.  
 Председница Савета нагласила је да ће Удружење имати подршку града 
Краљева и Савета у даљем раду, па додала:  

„Важно је да имају едукације и умрежавање јер ће на тај начин добијати 
нове идеје и веће могућности да их реализују. Савет већ  припрема пројекат који 
ће се реализовати у 2021. години, а који се тиче оснаживања жена на 
пољопривреди, где ћемо радити на едукацијама и повезивању са удружењима из 
окружења“, најавила је Лидија Павловић. 

Заменик председника Удружења „Дукат“ Ивана Јанковић захвалила се граду 
Краљеву и Савету за родну равноправност на подршци. Како је истакла, оно што 
им је најпотребније јесте простор где би могле да презентују своје производе и да, 
без посредника, директно своје производе продају потрошачима.  


