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 Svjetski ruralni forum pokrenuo je inicijativu da 2014. godina 
bude Međunarodna godina obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,  
te je u njoj dobio potporu više od 360 civilnih društava i poljoprivrednih 
organizacija. Na 66. zasjedanju Glavne skupštine Ujedinjenih naroda, 
2014. je i službeno proglašena Međunarodnom godinom obiteljskih 
poljoprivrednih  gospodarstava (OPG-a). 
 Ministarstvo poljoprivrede, uz podršku FAO-a, aktivno se  
uključilo u obilježavanje Međunarodne godine obiteljskih gospodarstva 
te će tijekom 2014. kroz niz manifestacija, konferencija, okruglih stolova 
i posjeta obiteljskim gospodarstava pokušati doći do definicija, rješenja, 
te preporuka što je danas OPG u Hrvatskoj  i kakva obiteljska  
poljoprivredna gospodarstva želimo.

Međunarodna godina 
obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava

IZBOR NAJUZORNIJE SEOSKE ŽENE 
VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

 Najuzornija hrvatska seoska žena svojom osobnošću  
simbolizira vrijednost i važnost kreativne, poduzetne žene na selu i 
u gospodarstvu s ciljem afirmacije i podizanja kvalitete življenja na 
hrvatskom selu, očuvanju obitelji i kulturne baštine, te poboljšanju 
položaja seoske žene u hrvatskom društvu.
 Najuzornija hrvatska seoska žena može biti žena, hrvatska 
državljanka, koja živi na selu, uživa ugled u svojoj sredini, ima lijepo 
uređeno kućanstvo i poljoprivredno gospodarstvo, proizvodi  
poljoprivredne proizvode i/ili rukotvorine i/ili stvara umjetnička  
djela, u svojoj sredini je poznati borac za razvitak i napredak  
društvenog, kulturnog i gospodarskog života žene, obitelji i  
zajednice. Nije do sada sudjelovala na natjecanju za izbor  
najuzornije hrvatske seoske žene.
 Pridružujemo se obilježavanju 2014. godine – Međunarodne 
godine Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava po odluci UN,  
te birajući kandidatkinje za nacionalni izbor Najuzornije seoske 
žene.
 One rade od jutra do večeri, drže tri ugla kuće i imanja,  
podižu obitelji, brinu se za životinje, vrt, a još se bave i hobijima.  
Vrijedne, pametne, uporne i snalažljive uspješno se bore sa svim 
problemima i svladavaju obveze koje se ne mogu ni nabrojati. 
Svaku od tih kvaliteta posjeduju sve 4 kandidatkinje.
 Gleda se sve, ne samo rezultati rada na imanju i zemlji, nego 
i nošnja, stav, frizura, smisao za probleme sela i žena koje ondje 
žive, pa sve do hobija kojima se bave. Izbor organizira Upravni odjel 
za poljoprivredu šumarstvo i ruralni razvoj  Vukovarsko-srijemske 
županije.
 Svjetski dan žena na selu obilježava se 15. listopada,  
dan prije Svjetskog dana hrane, a ideja o danu potekla je na kon-
ferenciji UN u Pekingu, u rujnu 1995. godine. Obilježavanjem ovog 
dana odaje se počast ženama iz ruralnih sredina, seoskim ženama 
se pruža podrška, ukazuje se na brojne i značajne  
uloge žene u seoskom zajednicama.



MARIJA (Maja) DRAGIČEVIĆ rođena, 19. veljače1978. godine, udana, 
majka jednog djeteta, živi i radi  na OPG-u Retkovcima, nositeljica 
Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, predsjednica Konjogojske 
udruge „Žeravi“, članica KUD-a „Sloga“ Retkovci i članica Općinskog 
vijeća. 
 Majino gospodarstvo bavi se ratarskom proizvodnjom na 32 ha, 
te stočarskom proizvodnjom za vlastite potrebe uz to Maja brine za tri 
konja.  Sudjeluje na raznim humanitarnim manifestacijama, a posebno 
je aktivna na manifestacijama vezanim uz konjogojstvo i tradiciju. 
 Hobi joj je jahanje, a bavi se zlatovezom i štrikanjem.

 KATA MAROŠEVAC rođena, 11. listopada1977. godine, 
udana, rodom iz Štitara, sa suprugom i troje djece živi na Obiteljskom 
gospodarstvu u Županji te skrbi o baki. Članica je Župnog pastoralnog 
vijeća, članica KUD-a “Tomislav”, Konjogojske udruge „Stari graničar“i 
udruge žena „Hrvatsko srce“. Gospodarstvo se bavi ratarskom i 
stočarskom proizvodnjom te proizvodnjom domaće hrane za potrebe 
vlastitog Turističkog gospodarstva „Markovi kućari“.  Posjeduju 28 ha 
zemlje, 9 konja i 10 goveda.
 Kata se bavi zlatovezom i izradom narodne nošnje te sudjeluje u 
humanitarnim akcijama.

Marija Dragičević
Kata Maroševac



IVANA JURIĆ rođena, 11. travnja 1982.godine, udana, majka četvero 
djece uz muža živi i radi na OPG-u  Jurić s još tri člana uže obitelji u 
Đurićima. Gospodarstvo posjeduje farmu s 48 muznih krava, 2 konja, 
više svinja i ovaca, obrađuje 35 ha zemlje a Ivanin radni dan započinje 
i završava na farmi. Uz sve to Ivana je članica KUD-a „Đenka“ Đurići, 
za koji piše igrokaze, bavi se koreografijom, članica je Konjogojske 
udruge „Tromeđa“,  bavi se izradom ručnih  radova, nošnji te sudjeluje 
na raznim humanitarnim i drugim manifestacijama.

 ELIZABETA (Beta) JELIĆ rođena, 1. srpnja1967. godine u 
Bošnjacima, udana, majka četvero djece živi i radi na Obiteljskom 
gospodarstvu. Gospodarstvo se bavi ratarskom i stočarskom  
proizvodnjom. Obrađuju  40 ha zemlje  te tove 35 goveda, za 
što je uvelike zadužena Beta. Članica je KUD-a“Branimir”, udruge 
„Bošnjački šlingeraji“ , pjevačke skupine „Bošnjačke  snaše “i udruge 
žena “Hrvatsko srce“. Beta je također aktivna članica crkvenog 
zbora.
 U slobodno vrijeme bavi se izradom ručnog rada, pjeva te je 
domaćica na raznim humanitarnim i sportskim događanjima. Velika 
je poznavateljica tradicijske kuhinje.

Elizabeta Beta Jelić Ivana Jurić



Žiri koji je posjetio četiri kandidatkinje  Vukovarsko-
srijemske  županije za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu 
naglasio je kako sve kandidatkinje iznimno puno rade,  
kao majke i kao supruge na imanju te čuvaju običaje  
i na poseban način promoviraju ljubav prema životu na 
selu u svim njegovim oblicima.

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVBREDU, ŠUMARSTVO I RURALNI RAZVOJ
Fotografije i oblikovanje D. BOTA / 2014


