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Dipl. ing. agr. DRAGO ĆORIĆ 

(Donji Gradac, 22. veljače 1938., Zagreb 18. siječnja 2018.) 

 

U Zagrebu je iznenada 18. siječnja 2018. završio svoj časni životni put naš 
dragi kolega i prijatelj dipl. ing. agr. Drago Ćorić. Iz naše sredine otišao je 
čovjek koji je zračio ljudskom toplinom i plemenitošću. Vijest o njegovoj smrti 
bolno je odjeknula u srcima njegovih najbližih, njegovih prijatelja, kolega, i 
svih koji su ga pozvali. Naš kolega i prijatelj bio je omiljen zbog svoje 
iskrenosti, samozatajnosti, ponosa, ljubavi prema drugima i dobroti. U duhu 
nacionalnog i kršćanskog morala nosio je ljubav prema svojim najbližim, i 
domovini. Oprostili smo se od njega na Zagrebačkom groblju Mirogoj. Koliko 
je bio cijenjen vidjelo se toga dana kad se okupilo mnoštvo, iz gotovo svih 
dijelova Hrvatske gdje je djelovao i iz njegove drage Hercegovine, da mu oda 
počast i zahvali za njegov plodan rad. Kolega Ćorić obavljao je niz stručnih i 
društvenih aktivnosti. U Hrvatskom agronomskom društvu bio je časni član, 
dopredsjednik i predsjednik. Isticao se na sjednicama društva, brojnim stručnim 
i znanstvenih skupovima agronoma, gdje je uvijek iznosio dobre ideje i 
prijedloge za bolji rad i unapređenje poljoprivrede. Dragi kolega Drago u 
trenutku našeg oproštaja sjećamo se velikih hrvatskih pjesnika, koji su u 
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tjeskobnom trenutku u stihu izražavali osjećanje. Tako nam Tin Ujević pjeva  
„Za let si dušo stvorena“, a Tvoj Hercegovac A. B. Šimić piše: 

 Bože budi nada mnom moja pratilica zvijezda 

 Bože hvala Ti na daru vjere da smrt nije rastanak 

Veliki A. G. Matoš stihovima izražava vjeru i zahvalnost Bogu. 

 One noći sam je Gospodin stisnuo moje vjeđe 

 O Bože, Bože moj, opet Te gledam 

 I hvala Ti na daru vjere. 

Prihvatimo li smrt kao sveti trenutak rađanja za vječnost, tada prihvaćamo i 
činjenicu da je ovo samo kraj ovozemaljskog životnog puta. 

Dipl. ing. agr. Drago Ćorić, dični sin ponosne Hercegovine, rođen je 22. 
veljače 1938. godine u Donjem Gradcu kraj Širokog Brijega. Nakon završene 
gimnazije upisao se 1961. godine na Poljoprivredni fakultet u Zagrebu, gdje je u 
redovitom roku diplomirao 1964. godine. Kao dipl. ing. agr. zaposlio se na 
Poljoprivrednom dobru Bednja u Ludbregu, gdje je kao vrlo aktivan i stručan 
preuzeo dužnost voditelja kooperacije s privatnim gospodarstvima. U svom 
radu postigao je velike uspjehe na unapređenju proizvodnje povrća za 
industrijsku preradu na malim obiteljskim gospodarstvima. Vodio se načelom 
„Živjeti bolje proizvodeći više i bolje“. U suradnji s malim gospodarstvenicima 
uvodi i sjemensku proizvodnju različitih vrsta krmnog bilja i povrtnog bilja. Na 
osobnu inicijativu uvodi i vrlo dohodovne kulture čime je omogućio ljudima da 
prihodom iz poljoprivredne proizvodnje osiguraju gradnju kuća, skladišta i tada 
moderne poljoprivredne mehanizacije. Godine 1969. izabran za zastupnika u 
Hrvatskom Saboru, gdje je zamjenik predsjednika Odbora za agrar, i 
predsjednika Republičkog fonda za vode. Stog je mjesta puno doprinio izgradnji 
vodno zaštitnih objekata. Za svoj plodan rad odlikovan je plaketom Općine 
Mali Bukovac. Nakon odlaska iz Ludbrega svoju iznimnu karijeru razvio je u 
Semenarni Ljubljana, kao voditelj organizacije proizvodnje sjemena 
poljoprivrednog bilja za Hrvatsku, ali i za Europsko tržište. Naš dragi kolega 
Drago borio za dobro sjeme, jer je znao za poznatu narodnu izreku „Kakvo 
sjeme posiješ takvu ćeš žetvu žeti“. Kineska poslovica kaže „Svi cvjetovi 
sadašnjosti nastali su iz sjemena prošlosti“. Drago je vjerovao da je sjeme prvi 
temelj na kojem se gradi poljoprivredno gospodarstvo. Prosljeđivao je ideje 
velikana hrvatske agrikulture, koji su udarili temelje sjemenarskoj proizvodnji  
i dopunjavao ih suvremenim dostignućima u tehnologiji proizvodnje. Borio se 
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da se u Hrvatskoj razvije vlastita proizvodnja kvalitetnog sjemena i da se 
sačuvaju stare domaće sorte. Godine 1999. Drago postaje zamjenik Ministra 
poljoprivrede i šumarstva, s kojeg mjesta odlazi u mirovinu. Kao neumorni 
zagovaratelj proizvodnje hrane i sjemena na Hrvatskom selu, i u mirovini 
obnaša velik broj funkcija i piše veliki broj radova iz područja agronomije. 
Istakao se kao predsjednik Hrvatskog agronomskoga društva, direktor udruženja 
„Hrvatsko sjeme“ te je dobitnik brojnih visokih priznanja i odlikovanja. Uvijek 
srdačan i nasmijan zračio je plemenitim ljudskim osobinama. Njegova će ga 
generacija školskih kolega i studenata iz Hercegovine pamtiti kao najboljeg u 
nekim sportskim aktivnostima, a posebno u bacanju kamena s ramena i skoku u 
dalj, gdje je uvijek bio prvak. Volio je pjesnika Hercegovca A. B. Šimića koji 
zbori: 

 Čovječe pazi da ne ideš malen ispod zvijezda, 

 da cijelog tebe prožme blaga svijetlost zvijezda. 

 Na svom koncu mjesto u prah pređi sav u zvijezde. 

Dipl. ing. agr. Drago Ćorić ponio je iz ponosne zemlje Hercegovine ljubav 
za rodnim krajem i Lijepom našom. Drago je oličenje pjesme S. S. Kranjčević, 
koja glasi: 

 Ne ljubit tebe, mučenički dome, 

 Za tebe ne dat isti život svoj, 

 Oj, kak' bi mogo, kada na tlu tvome, 

 Sa mlijekom majke duh usisah tvoj? 

Uspomenu na dragog kolegu zadržat ćemo u trajnom sjećanju. Neka je 
vječna slava i hvala našem Dragu za sve dobro što ga je dao agronomskoj struci 
i neka mu je laka hrvatska gruda koju je iskreno volio. 

      

 Prof. dr. sc. Ivo Miljković 
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