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ПОДАЦИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПОЉ ОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Србија у светској елити
Шљива има славну прошлост, коректну садашњост н сасвим солидну 

будућност. одјеци су са „округлог стола" на тему: ..Перспектмве развоја 
шљиварства у Србији и у Осечини”, одржаног у августу месецу ове године 
у Тешмановом конаку, у Баставу. На овом скупу изнето је низ занимљивих 
и охрабрујућих података.

Један је, рецимо. да је у производњи шљиве у свету међу наЈвеће 
произвођаче свеже шљиве у 2013. години ( извор ФАО) Србија избила на 
2. место. Прва је Кина са 6,1 милиона тона, друга Србија са преко 738.000 
тона, трећа Румунија са 421.000, четвртн Чиле са 306.000 тона...

Међутим, према истим нзворима. Србије још увек нема међу највећим 
произвођачима суве шљиве. У 2013. години на челу су биле Сједињене 
америчке државе, затим Чиле, Аргентина, Француска и Кина. Процењена 
производња суве шљиве у Србији: 9.000 тона, а само у Осечини: око 2.000 
тона. Извоз суве шљиве из Србије у 2014. години износио је: 6 922 тона. 
Занимљив је податак да је потрошња суве шљиве у Србији у 2014. години

„ОКРУГЛИ СТО" О ШЉИВАРСТВУ У БАСТАВУ

била: 986 тона, тј. само око 100 гра.ча по становнику (Извор: Анкета о 
потрошњи домаћинстава, Републички Завод за статистику)

Србија се налази у групи водећих зе.маља по површинама под шљивом 
у Европи и то на друго.м месту, од.мах иза Босне и Херцеговине, а испред 
Румуније, Русије. Пољске и Украјине. У структуривоћарства Србије. шљива 
заузима водеће место по обиму производње са просечном производњом v 
последње четири године од 534.620 тона. а просечан принос на засадима у 
Републици Србији износи око седам тоне по једном хектару.

Ево и података о производња шљиве у неким градовима и огаштшама 
Републике Србије у 2013. години. На прво.м месту је  Ваљево -  42. 071, 
на другом Прокупље -  34.433, на високом трећем Осечина -  19.378, 
на четвртом Лозница - 18.529. а на петом месту Блаце -  12.254 тона. 
Могућности за повећање квантитета и квалитета шљиве, посебно 
производа од овог воћа, далеко су веће, самим тим н перспекгава ова 
воћарске културе, закључили су учесгапш скупа у Баставу.

Шљива има перспективу
У једној од зграда Тешмановог конака, двадесетак дана предјубиларнх 

сајамску манифестацију у Осечпни у част шљиве, одржан је занимљив 
„округли сто” на тему: „Перспективе развоја шљиварства у Србији и у

Старе и нове идеје
Осечини". Учествовали су представници Министарства пољопривреде 
и заштите животне средине, Пољопривредног факултета у Новом Саду. 
Агенције за страна улагања и промоцију извоза СИЕПА, Регионалне 
привредне коморе Ваљево, Удружења „Традиција Подгорине”, у којем су 
четири фирме из Осечине, трговинског ланца „Еуропром” и „Агранеле” из 
Ваљева, највећег српског извозника сувих шљива.

-Нисмо нп очекивали да за пар сати рада решимо све проблеме 
шљиварства у Србији и на територији општине Осечина. Говорили смо 
о најзначајнијим питањама у овој области и дошли до предлога локалној 
самоуправи како да на свом подручју унапреди ову област. Наравно, било 
је и захтева према држави, али како на то не можемо много да утичемо, 
највише пажње посвећено је питањима шта на том плану може да уради

локална заједница -  нзјавмо је Атександар Јовановић. стручни сарадник 
Регионалне привредне коморе Ваљево задужен за управљање пројектима.

Он је додао да је ово био одличан састанак и да је одржан у прави час, 
с обзиром да је општина Осечина. као једна од првих у Србији, у фази 
израде дугорочне стратегије развоја пољопривреде.

-Када је у питању шљиварство чули смо неке потврђене и неке нове 
идеје. Осечина је чак и у светским размера.ма позната по импозантним 
подаиима о броју стабала по глави становника, али је производња шљива н 
даље недовољна и ваљало би је повећати и то не само путем пропшрнвања 
површина под засадом већ интензивирањем производње, како свежих и 
сувих шљива и ракије, тако и осталих готових производа од овог воћа -  
истакао је Јовановић.
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1 Умесници скупа 1
I Поред Ненада Стевановића, председника О ппгаш е i 

и његовог заменика Милана Симића, као и Александра 
Јовановића из Регионалне привредне коморе. у  раду 

I скупа учествовали ev Александар Богуновић. шеф I
■ Одсека за програмирање и промоцију руралног развоја у  i

М иннстарству пољопривреде и заштите животне средине,
1 И горЕкш аковићизА генцијезастранаулагањ аипром оцнју  1
! извоза СИЕПА и др Зоран Кесеровић, један од наших 1
I водећих научника и стручњака у области воћарства. i

Били су ту и чланови новооснованог узружења 
1 „Традиција Подгорине” : Љ убиша Јовановић („Јовановић 
I воће”), Драгољуб М итровић („Подгорина воће”), I
■ Снежана Ранковић („Бедфарма”) и Средоје Јеросимовић t

(„33 „Пецка”), а уз њнх н истакнути привредници из 
Ваљева: Александар Томић („Агранела”) и Десимир Тадић 1

I („Еуропром”). I
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Сајам као промоција шљиварства
Туристичка организација „Подгорина”, као извршни организатор, овом прилнком представнла је програм јубиларног 10. Сајма шљива, 

Организациони одбор и руководство ликалне самоуправе изнели су бројна очекивања ове заједнице од јубиларне манифестације.

По речима Ненада Стевановића, председника Општине н Милана Симића, заменика председника, на основу инспирација значајним 

остварењима славног претка Теодора Тешмана Солдатовића, којије успешно радио н трговао, баш са његовог имања се кренуло у нову промоцију 

овдашњег и српског шљиварства.

Они су оценилн да је у протеклих десетак година, колико траје овдашњи Сајам шљива, већ доста тога урађено. Конкретних резултата, 

сматрају они, и.ча и приметни су у свим месним заједницама. Ипак, сматрају да можејош боље и још више да се учини када су у питању шљива 

и све оно што се прави од овог воћа, које је посебно овом крају изузетног квалитета и чудесног уку'са.



САЈАМ ШЉИВА - ЈУБИЛАРНО 10. ИЗДАЊЕ

Шљива је бренд, адут и перспектива
о Манифестацију отворио министар Вања Удовичић, а госте поздравио Ненад Стевановић, председник Општине 
о Из региона и општине преко 250 излагача чија се делатност односи на шљиварство, воћарство, аграр и туризам

Министар омладине и спорта у Влади 
Репушшке Србије Вања Удовичић званично ј е у 
незваничној српској престоници суве шљиве, у 
присуству бројних гостију, учесника и грађана 
општине Осечина, као и суседних општина и 
градова, отворио јубиларни 10. Сајам шљива, 
који је одржан од 28. до 30. августа 2015. 
године.

На свечаном отварању традиционалне 
привредно-туристичке и културно-забавне 
манифестације министар омладине и спорта, 
између осталог, рекао је:

Вања Удовичић отвара 10. Сајам шљива 
-Никада раније нисам имао прилику да 

будем овде или да пролазим кроз овај део 
Србије и зато ми је изузетна част што сам 
данас са вама и што сам се уверио да имате 
чиме да се поносите. Поредити се са највећим 
произвођачима и извозницима шљиве и 
производа од овог воћа и са цифрама бити 
у самом врху не само на домаћој већ и на 
светској сцени подаци су за поштовање због 
којих имате разлога да идете високо уздигнутог 
чела. Задатак свих нас је да управо младе 
људе задржимо у својим местима и да они 
буду наша садашњост и будућност. Ви данас 
демонстрирате да Србија није позната само по

спорту, по својим умним људима, no надареној 
деци или уметницима, већ и по шљиви као 
националном добру. Шљива мора да постане 
српски бренд. Недавно у Милану у Италији, на 
познатом сајму ЕКСПО, на нашем штанду се

На штанду „Подгорнна воћа”
итекако причало о овој вашој шљиви чудесног 
укуса - напоменуо je министар Удовичић.

Ненад Стевановић. председник Општине 
Осечина, у име домаћина и организатора 
поздравио преко 250 излагача из Србије и 
региона -  Словеније. Хрватске, Аустрије, 
Црне Горе и Републике Српске (Босне и 
Херцеговине), као и привреднике из Русије, 
Белорусије, Румуније, Француске, Портуталије 
и МакедониЈе. Навео je је  да у овом крају има 
скоро милион стабала ове воћарске кулуре, од 
чега једна четвртима отпада на „пожегачу”, да 
се две трећине становништва претежно бави 
шљиварством. Нагласио је да производња 
шљива и производа од њих представљају 
садашњост и будућност овог краја и подсетио 
на дане почетка Сајма шљиви у част, али и на 
велике амбиције које су током десетогодишњег 
трајања довеле до свих досадашњих успеха 
ове манифестације.

-  Више од седам одсто територије наше 
општине је под шљивом. Сваке године сами или 
у сарадњи са општином, овдашњи домаћини 
засаде нове саднице шљиве на најмање 100 
хектара, тако да се можемо похвалити да данас 
имамо највише шљива по глави становника. 
Вредни воћари из Подгорине годишње 
произведу око 20 милиона килограма сирове 
шљиве. Шљива је наш бренд, наш привредни

адут, а у перспективи и наша велика шанса.
Са импровизоване свечане бине 

присутнима се обратила и Гордана Пламенац, 
председник Туристичке организације Србије, 
која је  подржала туристичку причу коју 
Осечина „гура” уз Сајам шљива, али и друге 
значајне планове, које у овој области имају 
локална самоуправа и Туристичка организација 
„Подгорина”, успешни извршни организатор 
још једног Сајма у част најраспострањеније 
српске воћарске културе.

ПОСЛОВНИ ДЕО САЈМА
I За 10 пут чиста -  I 

деоетка!
Традиционална тродневна привредно- I 

туристичка и културно-забавна 
| манифестацијаСајамшљивау Осечини, која | 

је трајала од 28. до 30. августа, завршена је 
ј поделом бројних признања најуспешнијим I 

учесницима јубиларног 10. по реду скупа у 
] част „Краљице воћа”.

Према првим реакцијама учесника, 
ј гостију и медија, Сајам је и овог пута у I 

свим својим сегметима и садржајима у
■ потпуности оправдао очекивања, адомаћини ■
■ и организатори, локална самоуправа и I 
. Туристичка организација „Подгорина”,
I заслужили су све похвале и чисту „десетку”, I 

како се могло чути на завршној свечаности 
| уручивања признања.

Део заслуга припада и Влади Републике 
| Србије, која је преко Министарства за I 

туризам и трговину помогла одржавање 
| ове манифестације са износом од | 

милион динара, односно другим бројним 
i донаторима, спонзорима и пријатељима i 

општине Осечина.

I Obot пута, на нешто проширеном ■ 
излагачком и изложбеном простору у хали • 

и испед ње, затим у оближњој улици и на 
I другим јавним површинама широм места, I 

своју производњу, достигнућа и могућности 
|  представило је преко 250 излагача, објавили | 

су организатори.

НАГРАДА ЗА ИЗВОЗНИКЕ

СреОрњаци за „Техно Божиће” и 
Јованввић воће”

Организатори Сајма и Привредна комора Србије и 
овом приликом наградили су најуспешније извознике 
суве шљиве. Дипломе, сребрне дукате и стилске чутуре 
са најбољом подгорском ракијом препеченицом добиле 
су: Компанија „Техно Божићи” из Шапца, као највећи 
извозник суве шљиве из наше земље, према подацима 
Привредне коморе Србије за 2014. годину, односно 
фирма „Јовановић воће” из Осечине, као водећи и 
најуспешнији извозник суве шљиве из ове општине.



НАДМЕТАЊЕ ЗДРАВПЧАРА

П о б е д н и к  П етар П е тр о в и ћ  из Л о з н и ц е
На такмичењу здравичара, у организацији Народне библиотеке 

Осечина, у конкуренцији 13 такмичара победио је  Петар Петровић 
из Лознице.

Друго место припало је  Јелени Брадоњић из Комирића, а треће 
Давиду Пајићу из Ваљева.

Победник је  добио новчану награду у вредности од 15.000 
динара, добитник друге награде 10.000, а трећепласирани 5.000 
динара.

Награде је  уручио председник жирија, академик М илосав 
Тешић.

Петар Петровић

<ххххх><х>о<хххх><х>о<хх>схх><><хх><>о<><>

ЗДРАВИЦА ШЉИВИ
Молим се ВишНгС/и господу Вогу 
У злравл>е васцелом Срлском ролу 
Злровица Лодгорими и Осечини 
Здравица Срлској шл.иви

Злрава ла си лл и Лодгоримо и Л одгорци 
Лринске дивизије. дичми потомци 
Здрави да сте ми. родна Валл и>ива 
Ал најпре иека Вам роди шл>ива 

Нвк ти роди шл>ива ранка 
Пожегача ил чачанка 
LLItci тод да си посадио 
Bor те доврим наградио 
А имамо их доБри Воже 
То салло СрБин смислити може:

Вал>евке. трношл.иве.
Дреновке. црношл>иве 
Илижача. моравка 
Палрачанка. маћарка 
ЛеБелхтча.Бистрица.

. пискавац. ситница. 
Тургул>а. јакл>анка. .
Лрага

Ч итловка. мирисавка. 
Округлица. плавица.
Петровка. цепача. каланка.
Глоћуша и тимочаика____
И има их j o u l i  доБри Воже
И још се множе___
Лелотице. раме. родне. 
Медне.ллаве.Беле. плодме 
Белошл>иве. шарошл.иве 
Црвен>ача. раиошл,ива. 
Шећерлија. шл.ивка ранка 
Рановача. салашарка 
Па мургул>а. па ранкулл 
Рогач. мул>аш и пралорка
Милешевка. ___

И ко би га јоште знао 
Бог му доБру срећу дао 
А ј<х ти ево Подгорино 
Благосил>ам сваку срино. 

Шл>иву. воћку Благословену 
Нек ти роди. на дрвсту и камену 
Нек т и роди да се посавиј е 
За теве и твоје најмилије 
Нек ти роди. нек се плави 
Ла сгте вазаа. прави. здраки 
Ла сушили. кували. пекли 
Лао Бог милионе стекли

О свадБама је китили.
У чесницу. турсхли гранч ицу 
децу и rосте гостили 
И кад мрсили и кад постили.

И још те ево молим Тосподе 
За мало сунца и воде 
А ми ћемо крви зноја 
Ла оттет васкрсне Срвија моја 
Амим' Ла Бог да! Живели.'
На здравл>е Браћо!
Злрав си домаћине!

Осечина 2015.

САЈАМ ШЉИВАсенина
28.8. -  30.8.2015.

Неговање
усменог

беседништва
Такмичење у говорењу здравица одржава се четврти пут у 

оквиру програма Сајма шљива. Има за циљ да чува, негује и 
подстиче усмено беседништво и обогаћује културни програм у 
току Сајма шљива. Народна библиотека Осечина ће настојати да 
оно заживи и стекне своју традицију.

Здравице које су се појавиле на првом Такмичењу здравичара 
2012. године објављене су у Антологији песама и здравица о шљиви 
која носи назив „ Шљиви у част”. Ова манифестација јединствена 
је  у Србији, и посвећена искључиво шљиви. Здравичари



НАЈБОЉИ ПРОИЗВОЋАЧИ ШЉИВА У 2015. ГОДИНП

Златник газдинству Јована Вилотића
из Драгијевице

Комисије за избор најбољег произвођача шљиве на подручју 
општине Осечина за 2015. годину, у саставу: Марко Перић. 
Сретен Глигорић и Небојша Станојевић, која је  између два 
Сајма обилазила засаде већих произвођача шљива на територији 
општине Осечина и на основу виђеног стања, као и примене свих 
неопходних агротехничких и помотехничких мера током године, 
одлучила је  д а је  Најбољи произвођач шљиве за ову годинуje

Најбољи произвођачи шљива са председником Општине 

Јован Вилотић из Драгијевице, који је  награђен златником. 
Друго место и награде у износу од по 8.000,00 динара,

освојили су Радиша Мирић из Лопатња и Ж ивојин Павловић 
из Сирдије. док су треће место поделили и награду у износу од

по 6.000.00 динара добили Радован Дамњановић из Лопатња и 
Бранко Ивановић пз Горњег Црниљева.

Специјална награда за допринос уређењу рада Сајма шљива 
у Осечини - комплетно осигурање пољопривредног газдинства 
дародавца „Дунав осигурања” - припала је  Горану Радовановићу 
из Горњег Црниљева.

РЕЧ ШАМПИОНА - ЈОВАН ВИЛОТИЋ ИЗ ДРАГИЈЕВИЦЕ

Још 500 стаОала
Пољопривредно газдинство Јована Вилотића из Драгијевице 

донело је  први сајамски трофеј у ово подгорско село, а овај 
вредни и свестрани домаћин најавио је  да ће врло брзо проширити 
постојећи засад за 50 одсто, односно за 500 нових садница.

-Ш љиву тренутно узгајам на око 4,5 хектара и имам преко 
1.000 родних стабала. Четвртину чини „пожегача”, а остало 
„стенлеј” и чачанске сорте. Жао ми је  што најбоља од свих на 
нашим просторима „пожегача” из дана у дан све више губи битку 
са опаком болешћу „шарком” . Све се нешто надам да ће струка и 
наука у што скорије време наћи лек или макар одговарајућу замену, 
неку сорту налик на њу, али отпорнију. И ја  нешто покушавам са 
изданачким калемљењем... -  каже Вилотић.

Од шљиве која му, вели, увек доноси добар приход, зарађује на 
више начина.

-Један значајан део обавезно осушим, други продајем у 
свежем стању, трећи иде у комину за ракију, а четврти, све 
заступљенији, остали чланови домаћинства користе за прављење 
разних специјалитета од шљиве и то не само за наше потребе већ 
много више за тржиште, које је  итекако заинтересовано за наш 
пекмез, слатко, џем, шљиване колаче, кнедле или „карабан”, што је 
потврђено и на овом Сајму- истиче Вилотић.

Иако су задовољни ангажовањем у воћарству, Вилотићи, имајући 
у виду опште стање у аграру и економији, ништа не препуштају 
случају и једнако озбиљно и одговорно баве се сточарством, али 
и ратарством и повртарством, углавном, за сопствене потребе и

исхраиу сточног фонда. Обрађују 21 хектар што наслеђене, што 
докупљене или закупљене обрадиве земље, а имају 6-7 хектара 
шуме...

Шамгшони 10. Сајма шљива



р. б. Презиме и име излагача Место Број телефона

1. Ђурђевић Миленко Село Осечина 014/3458-255:064/3366069
9 Ђурђевић Радислав Село Осечина 014/3458-180; 064/2796454

3. Думановнћ Драгутин Село Осечина 014/3453-136; 064/9928482

4. Лукић Светислав Село Осечина 014/457-545; 064/4111422

5. Мијаиловић Мирјана Село Осечина 014/452-099; 064/4613598

6. Вилотић Ненад Гуњаци 014/455-355; 064/5276363

7. Мићић Зоран Гуњаци 014/455-406; 065/2981112

8. Јовичић Драган Гуњаци 014/455-603; 064/0278498

9. Радовановић Горан Г.Црниљево 014/3458-150; 064/4135685

10. Андрић Душан Г.Црниљево 014/3458-210; 064/0685703

11. Ерић Живота Г.Црниљево 014/3458-135; 064/4868587

12. Симић Горан Г.Црниљево 014/3458-121; 064/1320405

13. Јанковнћ Марко Г.Црниљево 014/3458-109; 064/3031708

14. Степановић Драган Г.Црниљево 014/3458-143:064/2630535

15. Миловановић Слободан Г.Црниљево 014/3458-107;064/3575390

16. Миловановић Златомир Г.Црниљево 014/3458-205:064/3112646

17. Миловановић Драган Г.Црниљево 014/3458-174; 065/5728111

18. Јанковић Ж. Томислав Г.Црниљево 014/3458-215; 064/4580015

19. Ивановић Бранко Г.Црниљево 014/3458-161:064/5376925

20. Бељић Бојана Г.Црниљево 014/3458-110; 065/3210968

21. Јовић Миодраг Г.Црниљево 014/3458-196; 064/3803684

22. Маринковић Здравко Лопатањ 014/3450-295:064/4103030

23. Филиповић Драган Лопатањ 014/259-767:064/3031782
24. Драгићевић Адам Лопатањ 014 259-550; 064 9792939

25. Пантелић Милош Лопатањ 014/259-765; 063/7114587
26. Пантелић Зоран Лопатањ 014/259-729; 065/3404229
27. Дамњановић Радован Лопатањ 014/259-209; 064/3803693
28. Илић Милан Лопатањ 014/459-140; 063/1891649
29. Живановић Славко Лопатањ 014/459-229:063/1091325
30. Крсмановић Драган Лопатањ 014/259-164;064/360809l
31. Мирић Радиша Лопатањ 014/259-192;064/26856S0
32. Јанчић Ратко Лопатањ 014/459-160; 064/3415959
33. Јанчић Жарко Лопатањ 014/459-223; 064/1580135
34. Павловић Живојин Сирдија 014/3453-103:064/5142430
35. Марковић Зоран Сирдија 014/3453-238;064/5264062
36. Миловановић Војислав Сирдија 014/259-095;063/8836092
37. Ђурђевић Драган Коњиц 014/3455-316;064/4310110
38. Миловановић Владо Остружањ 014/3454-051; 064/4046892
39. Тешановић Ненад Остружањ 014/3454-353; 064/3544178
40. Ивковић Јеврем Скадар 014/455-346; 064/3621566
41. Томић Дејан Туђин 014/254-341;064/1347491
42. Јовановић Чеда и Младен Туђин 014/3453-177;066/8483927
43. Јовановић Јован Туђин 014/3453-155:063/251-899
44. Јовановић Лазар Туђин 014/3453-173; 064/9900434
45. Марковић Милорад Братачић 014/3454-141;064/3416076
46. Стефановић Владимир Драгијевица 014/253-641;064/4135374
47. Вилотић Јован Драгијевица 014/353-835;064/3959197
48. Срећковић Паун Драгијевица 014/3457-169; 064/4805140
49. Стефановић Миломир Драгијевица 014/253-832; 064/6776532
50. Веселиновић Селена Осечина 014/451-753; 061/3116252
51. Тешановић Зорица Осечнна 014/3452-536; 065/5174046
52. Мијић Зоран Красава, Крупањ 015/7100185;064/2155319
53. Божић Миливој Миличиница, Ваљево 014/260-577;064/4047199
54. Тешановић Милован Ђурђевац, Мионица 065/4746395
55. Коларевић Продана Миоиица 014/62-183;064/2727876
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ЛЕТОСУ ЧАЧКУ

Признање за ракије из Осемине
На четвртој „Смотри најбољих српских шљивовица” у Чачку, чији je 

организатор, а заједно са локалном самоуправом овог града и покровитељ 
Институт за воћарство у Чачку, подгорски воћари Милорад Секулић 
из Гуњака и Милорад Марковић из Братачића сврстани су у сам врх 
произвођача ракија од шљива у Србији, на Космету и Републици СрпскоЈ.

На овом престижном оцењивању, на којом 
се такмиче само шљивовице произвођача из 
Србије, Косова и Републике Српске, које су 
прошле године освојиле једно од три прва 
места на неком од регионалних надметања у 
Осечини, Тополи, Горњој Трепчи, Пријепољу,
Блацу, Књажевцу, Баљевцу на Ибруи Сочаници 
на Космету, Милорад Секулић, вишеструки 
победник Сајма шљива у Осечини, добио је 
златну медаљу, а редовни освајач високих 
сајамских признања Милорад Марковић овог 
пута окитио се, такође престижном, сребрном 
медаљом.

Тим поводом, Никола Томић, директор 
Туристичке организације „ Подгорина”, 
која је извршни организатор Сајма шљива у 
Осечини, изјавио је да су нове Секулићеве 
и Марковићеве награде најбољи доказ да

се у Осечини не само точи и пије него и производи одлична ракија од 
шљива. Осим тога, високе оцене на овом чачанском ракијском фестивалу 
добило је више такмичара - сталних учесника осечанског Сајма, што је, 
како нам је рекао Томић, који је са Секулићем и Марковићем присуствовао 
проглашењу најбољих српских произвођача ракија од шљива за 2014.

годинусвојеврстнапотврдависокогрејтинга 
традиционалног сајамског оцењивања и 
надметања у Осечина.

Чланови Комисије, која је састављена 
од врхунских познавалаца националног 
акохолног пића, на челу са професором 
Пољопривредног факултета у Земуну 
Нинославом Никићевиће, у Чачку су 
истакли да Србија има око 40 милиона 
стабала шљива, али све мање црвене ранке 
и пожегаче које дају висококвалитетне 
ракије. Њихово мишљење је да би наша 
земља могла да освоји Европу у погледу 
квалитетних алкохолних пића. Разлике у 
боји препеченица говоре о разноврсности 
ракија нашег поднебља, где, само у Србији, 
годишња производња износи од 20 - 30 
милиона литара препеченице.Милорад Марковић и Милорад Секулић

ОСЕЧИНА РАДИ СТРАТЕГИЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Шљиви намењена вансна улога
Предаставници Регионалне привредне коморе Ваљево, Пољопривредне 

стручне и саветодавне службе Ваљево и Општинске управе Осечина 
приводе крају израду стратешког документа у области пољопривреде и 
руралног развоја.

Радна група је досада формирала преко 50 пројектних идеја 
распоређених у три приоритета, и то:

1. Грађење одрживог система за спровођење стратегије
2. Повећање прихода пољопривредних газдинстава
3. Унапређење друштвених аспеката живота на селу
Из мноштва предложених пројеката и стратешких циљева, у којима 

је важна улога намењена унапређењу шљиварства и прераде овог воћа, 
издвојени су они који су по мишљењу радне групе реални и примерени 
околностима у којима се општина Осечина налази. Посебан акценат 
стављен је на финансијска средства која би требало да буду примерена 
општинском буџету, затим правној спровдљивости, као и хитности за 
реализцију.

-Урађена Стратегија наћи ће се у најскорије време пред надлежним

министарствима и научним институцијама ради коментарисање, давања 
мишљења и предлога-изјавио је Миодраг Станишић, координатор 
Канцеларији за локални и економски развој.

ОПШТИНСКА СТРАТЕГИЈА ЗА АГРАР - Део радне групе за израду

САРАДЊА „ШЉИВАРСКИХ” ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Шљива зблизкава Топлицу и Подгорину
За време манифестације Дани шљиве у Блацу, Ненад Стевановић, 

председник Општина Осечина и Иван Бургић, председник Општине 
Блаце, потписали Писмо о намерама о успостављању сарадње између 
ове две локалне заједнице. Овим документом предвиђено је да у складу 
са потенцијалима у области воћарства, општине Блаце и Осечина путем 
консултација и у складу са принципима једнакости и међусобне користи, 
промовишу пријатељску сарадњу и активно сарађују у области привреде и 
пољопривреде, као и у осталим областима од заједничког интереса.

Потписници су изразили намеру да у догледно време успоставе 
партнерство у организацији и промоцији својих традициоиалних 
манифестација - Сајма шљива Осечина и Дана шљива у Блацу.

-Договорили смо се да одржавамо редовне контакте између релевантннх 
инстигуција и појединаца како би се омогућила размена информација 
у питањима од обостраног интереса, а пре свега на узгајању, преради и 
продаји шљиве из топличког и подгорског „шљивогорја”, као и заједнички 
наступи ка ЕУ фондовима и тржишту од заједничког интереса, а у циљу 
побољшања услова живота произвођача шљиве из наших општина -  
саопштили су након потписивања Бургић и Стевановић, Иван Бургић и Ненад Стевановић



Р. Б. НАЗИВ ИЗЛАГАЧА MECTOИ АДРЕСА

1. „AGRANELA” doo Valjevo Ваљево, Мирка О брадовића бб, Србија

2. „AgroGas” doo Beograd 11070 Нови Београд М илуш на М иланковића 120/А, Србија

3. „AGROVET” doo Ž ičk a  8, 11000 B eo g rad , S rb ija

4. „ALEKSANDAR” doo K arađ o rđ ev a  61 , 14253 O seč in a , S rb ija

5. „ALMINI FOOD” szr P ere  Jo v a n o v ić a  K o m ir ić a n c a  2 3 /1 , 14253 O seč ina , S rb ija

6. „AS” szr O stru žan jsk i p u t4 6 ,  14253 O seč in a . S rb ija

7. „AGROMARKET” doo K ra ljev ačk o g  b a ta ljo n a  2 3 5 /2 , 34 0 0 0  K rag u jev ac , S rb ija

8. “ATP IRRIGATION” doo B u lev a r o s lo b o d jen ja  172, 11040 B eo g rad , S rb ija

9. „APIHERBATERAPIJA” K n e z a  Jo v ic e  14 ,14000  V aljev o ,S rb ija

10. „ВАСА“ Voskarsko liciderska radnja D rag in ac , 15300 L o zn ica , S rb ija

11. „BELALOZA” szr Dragan Lukić K n eza  M ilo ša  14, 14253 O sečina . S rb ija

12. „BELFARMA” doo B elo tić  bb , 14253 O seč ina , S rb ija

13. „CHEMICAL AGROSAVA” doo P a lm ira  T o lja tija  5/IV, 11070 N ov i B eog rad , S rb ija

14. „CANE”sztr V ojvode S tep e  53 , 14253 O seč ina , S rb ija

15. „ĆEBIĆ PAVLE“ K.AZANDŽIJSK.A RADNJA szkr K nez  M ih a jlo v a 4 0 . 14000 V aljevo , S rb ija

16. „DAL” doo P ere  Jo v an o v ića  K o m ir ić a n c a  29 , 14253 O seč ina , S rb ija , 
p red s tav n iš tv o  B eo g rad . B u le v a r K ra lja  A lek san d ra  481

17. „DANI RAKIJE ŠABAC”, organizatori: Grad 
Šabac, TOŠ i N-Dizajn

S to jan a  N o v a k o v ić a  4 . 15000 Š abac , S rb ija

18. „DES” doo G o m ji V erušić  58 , 24 0 0 0  S u bo tica . S rb ija

19. „DUNAV OSIGURANJE” ad M ak ed o n sk a  4, 11000 B eo g rad , S rb ija , F ilija la  V aljevo: 
K arađ o rđ ev a  48  A , 14000 V aljevo

20. „DOMAĆINSTVO LLKIĆ” 14000 V aljevo , S rb ija

21. „EKOPATENT” doo N je g o še v a  1, 2 1 4 6 0  V rbas, S rb ija

22. ,,ELIXIR AGRAR" doo H ajduk  V eljkova 1, 15000 Š abac . S rb ija

23. „ETNO SU\ ENTR" S in d je licev a  43 . 14000 V aljevo. S rb ija

24. „FPM AGROMEHANIKA” ad Đ o rđ a  S im eu n o v ića  2 5 , 19370 B o ljev ac , S rb ija

25. „GALENIKA FITOFARMACIJA“ ad B ata jn ičk i d rum  bb . 11080 Z em u n . S rb ija

26. „GENERALI OSIGURANJE SRBIJA” ADO G o sp o d a r Jev rem o v a  28 , 15000 Š abac , S rb ija

27. „INDUSTRIJA MAŠINA I TRAKTORA" ad u 
restrukturiranju

Z e m u n sk a  26 , 11070 N o v i B eo g rad , S rb ija

28. „INDLSTRIJA MOTOFLA R.\KO\TCA” ad P a tr ija rh a  D im itr ija  7 -13 , 11090 R ak o v ica -B eo g rad . S rb ija

29. „JADAR PAK” doo K arađ o rđ ev a  127, 14253 O seč in a , S rb ija

30. „JOVANOVIĆ \  OĆE” doo K arađ o rđ ev a  26 , 14253 O seč ina , S rb ija

31. „KALEM PRODUKT” doo K ru šev ac . M ilu to v ac , selo  L azarev ac , S rb ija

32. „KRUŠIK PLASTIK.A" ad P ere  Jo v an o v ića  K o m irićan ca  35 , 14253 O seč ina , S rb ija

33. „KOMERCIJALNA BANKA” ad S vetog  Save 14. 11000 B eogard . S rbija

34. „MAVI EM” doo P opučke  bb , 14000 P opučke-V aljevo , S rb ija

35. „METAL-INŽENJERING” doo D u b rav a  bb , 32250  Iv an jica , S rb ija

36. „MESOPRODUKT” ztr A .S to jk o v ić  106. 22400  R um a. S rb ija

37. „OPPORTUMTV BANKA” ad B u lev ar o s lo b o đ en ja  2A . 21 0 0 0  N o v i Sad. S rb ija

38. „PLE.MIĆ KOMERC“ doo N em an jin a  bb. 14253 O sečina , S rb ija

39. „PODGORIN'A FRUCHT” doo P ere  Jo v an o v ića  K o m irićan ca  27 . 14253 O sečina , S rb ija

40. „PODGORINA PLAST” sztr B raće  N ed ić  62, 14253 O seč ina , S rb ija

41. „PODGORINA \  OĆE” doo K arađ o rđ ev a  164. 14253 O sečina , S rbija

42. „PODGORKA” s.t.p.u.r V ojvode S tepe  43 , 14253 O sečina , S rb ija

43. PODRUM VOĆNTH VINA „ROMANSA” B ran ičev sk a  7, 14000 V aljevo , S rb ija

44. POLJOPRIN REDNA STRUČNA I SAVETODAV- 
NA SLUŽBA VALJEVO

B irčan in o v a  128 a. 14000 V aljevo. S rb ija

45. „PROCESSING” szr Đ o rđ a  T om ašev ića  bb , 32000  Č ačak , S rb ija



P. Б. HA3IIB ИЗЛАГАЧА МЕСТОИ АДРЕСА

46. „PRŽIONICA KAFE JEROSIMOVIĆ” K ra lja  Petra  P rvog  38 , 14207 P ecka , S rb ija

47. „PČELARSTVO RADOVANOVIĆ -  SOKOLSKE 
PLANINE”

M ilo rada  R istića  6 9 /3 ,1 4 0 0 0  V aljevo , S rb ija

48. „SK.ALA GREEN” doo S eged in sk i pu t 90, 24 0 0 0  S ubo tica , S rb ija

49. „STUDIO 3D ART” szr, Dragoljub Žarković pr Pere Jo v an o v ića  K o m irićan ca  3, 14253 O seč in a , S rb ija

50. „STARIVITEZ” doo Z av lak a  bb, 15314 K ru p an j, S rb ija , sed iš te  k o m pan ije : B u le- 
v a r M iha jla  P up ina  59, 11070 N o v i B eog rad , S rb ija

51. ,,SYNGENTA AGRO” doo M ilen tija  P o p o v ića  5a, 11070 N o v i B eog rad , S rb ija

52. “ŠIRET - MAČKAT” ŠOPALOVIĆ DIUAGOLJUB szr C arevo  M ačkat, 31 3 1 0  Č a je tin a , S rb ija

53. “ŠAPTOVIĆ” doo G o ro b ilje  bb , 31 2 1 0  P o žeg a , S rb ija

54. „TEHNO-PLET” szr K arađ o rđ ev a  140, 14253 O seč in a , S rb ija

55. TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE STARA 
P\ZO \A

S v e to sav sk a  11, 22 3 0 0  S tara  P azo v a , S rb ija

56. TURISTIČKA ORGANIZACIJA „PODGORINA” K arađ o rđ ev a  56, 14253 O seč ina , S rb ija

57. UDRUŽENJE PČELARA „PERO JOVANOVIĆ 
KOMIRIĆANAC”

B ra ć e N e d ić  19,14253 O seč in a , S rb ija

СУ
.

o° „\TPLAST” szr Ž ark a  Z ren ja n in a  9a, 25 2 5 0  O džac i, S rb ija

59. ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA „РЕСКА” V ojvode P u tn ik a  1, 14207 P eck a ,O seč in a , S rb ija

60. Ž ARKO IVANOVIĆ B ra ts tv a  i je d in s tv a  34, 14210 U b , S rb ija

IZLAGAČIIZ INOSTRANSTVA
Р.Б. НАЗИВ ИЗЛАГАЧА MECTOи адреса

61. „ O B M O Č N A  O B R T N O  P O D J E T N I Š K A  Z B O R N I C A ” O rm o ž Ljutomerska cesta 30, Ormož, Slovenija

62. O P Š T I N A  B R A T U N A C Svetog Save, Bratunac, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

63. O P Ć I N A N E D E L I Š Ć E Maršala Tita 1, Nedelišće, Hrvatska

Pod pokroviteljstvom opštine Nedelišće, na Sajmu šljiva Osečina 2015. zajednički su nastupile sledeće kompanije:

64. „ T O R O I D  -  E N E R G I J A ” doo Čakovečka 20, 40305 Nedelišće, Hrvatska

65. „ S T R O J A R S T V O  B R A N I L O V I Ć ” Neumannova 1, 40 000 Čakovec, Hrvatska

66. “M E G A M E T A L ” doo Varaždinska 45,40305 Nedelišće, Hrvatska

67. „ \ Т К -  K R I Š T O F I Ć ” Macinec, Školska 11, 40306 Macinec, Hrvatska

odNO „ B A Č V A R IJ A  S R N E C ” Josipa Štolcera Slavenskog 5,40305 Nedelišće, Hrvatska

69. O B Č I N A  S R E D I Š Č E  O B  D R A \T Trg Talcev 4 2277, Središče ob Dravi, Slovenija

Pod pokroviteljstvom opštine Stredišče ob Dravi, na Sajmu šljiva Osečina 2015. zajednički su nastupile kompanije:

70. T U R I S T I Č K O  D R U Š T V O  „ S R E D I Š Č E  O B  D R A V I” Trg Talcev 3,2277 Središče ob Dravi, Slovenija

71. „ J E R U Z A L E M  S A T ” dd, O ljarna  S red išče  ob D ravi Ljutomerska cesta 4, 2277 Središče ob Dravi, Slovenija

72. O B Č I N A  O R.M O Ž Ptujska cesta 6, 2270 Ormož, Slovenija

73. „T.I .S .O . Č O K O L A D N I  S V I J E T ” Gradska ulica49, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina,

BERZA SADNOG MATERIJALA
P. Б. назив  излагача MECTOи  адреса

74. R A S A D N I Č A R  M A R K O V I Ć  V E L I B O R  - V E C A Valjevska Kamenica bb, 14252 Valjevska Kamenica, Srbija

75. R A S A D N I K  M I J A I L O V I Ć  R A J O Planinica-M ionica, Srbija

76. R A S A D N I Č A R  L U K I Ć  D R A G A N Selo Lazarevac bb, 37000 Kruševac, Srbija

77. R A S A D N I K  A v r a m o v i ć  M i j o Bela Crkva, Srbija



НАЈБОЉИ ПРОИЗВОДИ ОД ШЉИВА У 2015. ГОДИНИ

Победници из Гуњака, Сирдије, Туђина и
Г. Црниљева

Награде за најбоље производе од шљива за 2015. годину, ито: пекмез, 
цем, слатко и шљивани колач, доделила је комисија у саставу: Станица 
Чворић, Даница Вујичић, Драгица Савић, Надежда Миловановић, Милан 
Николић и Драган Јаковљевић.

Комисија је извршила дегустацију понуђених такмичарских производа. 
Констатовала је да је овог пута већи број узорака у односу на претходну 
годину, као и да је виши квалитет производа.

-Тешко је било одабрати само три производа за сваку категорију за 
награде, а још теже од та три који ће бити први. Због тога треба похвалити 
све учеснике који су били у конкуренцији за награде-каже Драган 
Јаковљевић, најискуснији члан Комисије.

Обилазак штандова излагача

У конкуренцији занајбољи пекмез (ЗОтак.чичара): 1. Ненад Вилотић 
из Гуњака, 2. Драган Миловановић из Горњег Црниљева, 3. Бранко 
Ивановић из Горњег Црниљева,

У конкуренцији за најбољи џем ( 26 такмичара) : 1. Војислав 
Миловановић из Сирдије , 2. Душан Андрић из Горњег Црниљева, 3. 
Живота Ерић из Горњег Црниљева,

У конкуренцији занајбоље слатко одшљива (43 такмичара): 1 Лазар 
Јовановић из Туђина, 2. Драгутин Думановић из Села Осечине, 3. Славка 
Биба Јовановић из Осечине,

У конкуренцији шљиваног колача „ШљивкоД (25 такмичара) : 1. 
ЗлатомирМиловановић, 2. СлободанМиловановић, 3. Драган Степановић, 
сви из Горњег Црниљева.

Ненад Вилотић из Гуњака и Лазар Јовановић из Туђина и.мају најбољи 
пекмез и слатко од шљива

У конкуренциЈИ за најбољи штанд пољопривредних произвођача 
учествовали с) сви такмичари, а награду - мобилни телефон - освоЈИла је 
Бојана Бељић из Горњег Црниљева.

nA Jbu jbn  U tM  - Ана шковип уручуце награду иоЈиславу 
Миловановићу из Сирдије

Палета производа од шљива



ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВОЋНИХ РАКИЈА

Шампиони из Градишке, Пријепоља и Завлаке
Комисија за оцену квалитета јаких алкохолних пића радила је 26. 

и 27. августа 2015. године на Сајму шљива у Осечини, у следећем 
саставу: Проф. др Нинослав Никићевић (Пољопривредни факултет, 
Земун), Проф. др Веле Тешевић (Хемијски факултет, Београд), Др Иван 
Урошевић (Пољопривредни факултет. Београд) и дипл. инж. Љубиша 
Станковић (Пољопривредни факултет, Земун). На основу прегледаних 
и оцењених 146 узорка јаких алкохолних пића, пријављених од 72 
учесника, Комисија је  доделнла 42 велике златне медаље. 41 златну. 
49 сребрних и 11 бронзаних медаља.

ПОБЕДШТК ГРУПЕ ШЉИВОВИЦА (ПЕХАР II ВЕЈШКА 
ЗЛАТНА МЕДАЉА): БМБ Делта из Градишке, Република Српска. 
ДРУГО МЕСТО (ПЕХАР И ВЕЈШКУ ЗЛАТНА МЕДАЉА): Слободан 
Тасић из Аранђеловца и треће МЕСТО (ПЕХАР II ВЕЈ1ИКУ ЗЈТАТНУ 
МЕДАЉУ): БМБ Делта из Градишке. Република Српска;

У конкуренцији за НАЈБОЉУ ПОДГОРСКУ ШЉИВОВИЦУ 
победио је: Лука Перић из Завлаке (ВЕЈТНКА ЗЛАТНА МЕДАЉА II 
ПЕХАР), ДРУГО МЕСТО: Милорад Секулић изГуњака (ВЕЛИКА 
ЗЛАТНА МЕДАЉА) и треће место: Милорад Марковић из Братачића 
(ВЕЈТИКА 3JIATHA МЕДАЈЉА);

ГРУПА ОСТАЛИХ ВОЋНИХ РАКИЈА- ПРВО МЕСТО И 
ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА: ..Браћа Томашевић" из Пријепоља за 
ракију од малине, 40% из 2013, другоМЕСТО И ВЕЛИКА 3JIATHA 
МЕДАЉА: БМБ Делта из Градишке за дуњевачу, 42% из 2010. ТРЕЋЕ 
МЕСТО II ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА: Браћа Томашевић из 
Пријепоља за ракију од јабуке, 43% из 2008. године;

ГРУПА СПЕЦИЈАЛНИХ РАКИЈА- ПРВО МЕСТО II ВЕЛИКА 
ЗЈТАТНА МЕДАЉА: БМБ Делта из Градишке за траварицу из бурета, 
42% из 2009, друго МЕСТО И ЗЛАТНА МЕДАЉА: БМБ Делта из 
Градишке, за безбојну траварииу, 42% из 2013, треће МЕСТО И 
ЗЛАТНА МЕДАЉА: ББ Клековача из Бајине Баште, за клековачу, 43% 
из2013. године. Ч едом ир Јовановић из Туђина натегом вади ракију из бурета



Деценија
Сајам
шљива N o .  1 . N o .  2 . N o .  3 . N o .  4 . N o .  5 .

Датум: 2 1 . -2 9 .  08. ^006. 31.08. - 02. 09. 2007. 2 9 .-  31.08. 2008. 2 8 .-  30.08.2009. 2 7 .-2 9 .0 8 . 2010.
Победник: Алекса Лукић, С. 

Осечина
Горан Симић, Г. 
Црниљево

Зоран Тешић, 
Лопатањ

Горан Радовановић, Г. 
Црниљево

Јован Јовановић, 
Туђин

Отварање: Слободан 
Милосављевић, 
председник Привредне 
коморе Србије

Академик Матија 
Бећковић, изасланик 
председника Србије 
Коштуниие и Велимир 
Илић, министар за 
капиталне инвестииије

Борка Вучић, 
председник УО Фонда 
за дошколовање 
младих пољопривре- 
дника Србије

Млађан Динкић, 
министар за 
економију и 
регионални развој

Верииа Калановић, 
министар за 
национални 
инвестиниони план

Председник
Општине:

Милан Симић Милан Симић Зоран Савић Ненад Стевановић Ненад Стевановић

Председник 
Орг. одбора:

др Стојан Јевтић др Стојан Јевтић Милан Симић Ненад Стевановић Ненад Стевановић

Извршни
организатори:

„Векол”, Београд 
(директор: Тања 
Боданов) и Т О  
„Подгорина” 
(директор: Величко 
Радивојевић)

„Векол”, Београд 
(директор: Тања 
Боданов) и ТО 
„Подгорина” 
(директор: Величко 
Радивојевић)

„М агелан", Нови 
Сад (директор: 
Биљана Марчета) 
и ТО „Подгорина” 
(директор: Ненад 
Пантелић)

„М агелан”, Нови 
Сад (директор: 
Биљана Марчета) 
и ТО „Подгорина” 
(директор: Златан 
Павловић)

ТО „Подгорина” 
(дирекгор: Златан 
Павловић) и Општ. 
управа Осечина 
(начелник: Милан 
Урошевић)

Концерти 1. Нац. ансамбл „Коло"

2. „Рибља чорба"

3. ЈСУД „Карацић” 
Лозница и КУД 
„Крушик-Пластика" 
Осечина

1. „Неверне бебе”

2. Сања Ђорђевић,

3. Фолклорни 
ансамбли из 
Словеније,
М акедоније i Осечине

1 .Харис Џиновић

2. Национални 
ансамбл „Коло"

3. Црквени хор ,Д аци  
Рувим”

1 .Наташа Беклавац

2. YU група

3. Смотра фолклора 
„Потам-повам преко 
Дрине”



традиције
Сајам
шљива N o . 6. N o . 7. N o . 8. N o . 9. N o . 10.

Датум: 2 6 .-2 8 .0 8 . 2011. 31.08. - 02.09. 2012. 30 .08 .- 01.09.2013. 2 9 .-  31.08.2014. 28. - 30.08. 2015.

Победник: Будимир Јовановић, 
Гуњаци

М илорад Јовић, 
Г. Црниљево

Будимир Јовановић, 
Гуњаци

Владо Миловановић, 
Остружањ

Јован Вилотић. 
Драгијевица

Отварање: Предраг Марковић, 
министар културе, 
информисања и 
информационог 
друштва

Небојша Стефановић, 
председник Народне 
скупштине Републике 
Србије

Никола Селаковић, 
министар правде и 
државне управе

Жељко Сертић, 
председник 
Привредне коморе 
Србије

Вања Удовичић, 
министар омладине 
испорта; Гордана 
Пламенац директор 
ТОС-а

Председник
Општине:

Ненад Стевановић Ненад Стевановић Ненад Стевановић Ненад Стевановић Ненад Стевановић

Председник 
Орг. одбора:

Ненад Стевановић Ненад Стевановић Ненад Стевановић Ненад Стевановић Ненад Стевановпћ

Извршни
оргашватори:

ТО „Подгорина” 
(директор: Златан 
Павловић) и Општ. 
управа Осечина 
(начелник: Милан 
Урошевић)

ТО „Подгорина” 
(директор: Златан 
Павловић) и Општ. 
управа Осечина 
(начелник: Милан 
Урошевић)

ТО ..Подгорина” 
(директор: Никола 
Томић) и Општ. управа 
Осечина (начелник: 
Милан Урошевић)

J'O „Подгорина" 
(директор: Никола 
Томић) и Општ. управа 
Осечина (начелник: 
Милан Урошевић)

ТО „Подгорина" 
(директор: Никола 
Томић) и Општ. управа 
Осечина (начелник: 
Милан Урошевић)

Кондерти 1. „Пилоти”

2. Џенан Лончаревић

3 .Леонтина и 
Д аролије”

П .Легенде”

2. ,,Lexington”

3. КУД „Глигор 
Прличев” (Скопље)

4. „Дуетно” Чачак, 
тамбураши из Н. 
Кнежевца, трубачи из 
Ивањице...

1 .„Неверне бебе”

2. „М илиграм”

3. Милан Топаловић- 
Топалко

4. М ина Матијашевић,

1. Гоца Тржан

2. Љ упка Стевић и 
Саша Капор

3. Браћа Теофиловић

1 .Маринко и Марко 
Роквић,

2. Амадеус бенд

НАЈЛЕПШИ ШТАНД ИЗЛАГАЧА

Министар Удовичић на штанду „Племић - комерца”, редовног излагача

Нижу се билборди и - Сајмови шљива у Осечини
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Компанија „Подгорина
У  конкуренцији за најлепши штанд излагача, прву награду 

- бесплатан штанд на Сајму шљива 2016. године, освојила је 
фирма „Podgorina frucht” doo из Осечине, стални учесник свих 
досадашњих сајамских манифестација у част шљиве у Осечини.

рухт
А FRUCHT, Os



АКТУЕЛНИ ТРЕНУТАК ШЉИВАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ЗАПАДНОЈ ПОДГОРИНИ

Фале прерадни капацитети
Јубиларни, 10. по реду Сајам шљива, општина Осечина 

дочекала је  са око 850.000 родних стабала овог воћа. Ш љивици се 
простиру на површини од око 2.350 хектара и заузимају нешто више 
од седам одсто општинске територије. Просечан принос по стаблу, 
према подацима Републичког завода за статистику за 2014. годину, 
износи 28,4 килограма. У поређењу са светским стандардима још  
у в е к је  скроман, али је  за српске прилике, ипак, сасвим солидан. 
Посебно ако се има у виду да у Колубарском округу тај просек 
износи 22,7, у региону Ш умадије и Западне Србије тек 18,1, а на 
нивоу целе Србије -1 8 ,7  килограма.

Пре само једне деценије, на овом подручју било активно само 
неколико индустријских тунела за сушење шљива. Воћари су имали 
тек понеку колико -  толико очувану стару сушару, и укупно једва 
десетак нових мини сушара. На крилима досадаш њ их сајамских 
апела и порука од стране стручњака из разних области да се шљива 
што више прерађује а што мање предаје у  свежем стању или

користи за печење ракије, пуно што ш та се променило. Данас је  
у  овој општини пуном паром ради чак 27 индустријских тунела 
у којима у једном турнусу може да се осуши 2.000 тона сувих 
шљива. Сада је  овде и нај.мање 160 мини сушара у власништву 
пољопривредних произвођача. Оне заједно могу да осуше 1.500 
тона суве шљиве у турнусу.

У овом тренутку, по општим оценама, општини Осечинај ошувек 
недостају прерадни капацитети за производњу других брендова од 
шљива као што су пекмез, џем, марлмелада или шљивани колачи, 
на пример. Њихово подизање и стављање у функцију врло брзо 
би допринело даљем унапређењу не само овдашњег шљиварства, 
воћарства и аграра, него и целокупне привреде, односно приметно 
би поспешило бржи и успешнији развој овог краја. У том правцу 
су сада окренути како сајамски тако и општински стратешки 
циљеви...

НАУЧНН И СТРУЧНИ СКУПОВИ

Мање муке уз помоћ струке и науке
По традицији која се гради већ од 1. Сајма шљива у Осечини, 

произвођачима и прерађивачима је  и овог пута била доступна реч 
и помоћ наших најеминетнијих научних и стручних радника у 
области шљиварства. воћарства и arpapa.

За сајамским „округлим столом", на трибинама и у директни.м 
разговорима са заинтересованима, они су дали све од себе да 
путем преношења најновијих сазнања и искустава допринесу да 
уложени напори воћара и прерађивача воћа убудуће доносе што 
боље резултате. како њима самима тако и широј заједници.

На јубиларном 10. Сајму шљива у центру пажње биле су 
следеће теме и предавачи:

1. „Актуелни сортимент шљиве и технологија гајења” -  проф. 
Др Милисав М итровић

2. „Заштита шљиве од проузроковача болести и штетних 
инсеката” - проф. Др Раденко Степић

3, „3начај и начин обраде земљиш та у  засадима воћа” - дипл. 
инг. Јован Милинковић

4. „Заштита шљиве, малине и купине” - дипл. инж. Весна 
Јанковић

Родило у Братачићу

5.„Препарати за заштиту малине, шљиве и купине” - 
презентација препарата компаније ..AGROSAVA BEOGRAD".

Општина сваке године субвенционише набавку квалитетних садница за 
око 100 хектара нових шљивика



СТООСАМДЕСЕТ ЕОДИНА ТНШМАНОВОГ КОНАКА У БАСТАВУ

Веза изм еђу јуче, данас и сутра
У аутентичном амбијенту добростојећег српског задружног 

домаћинства из прве половине 19. века, у Тешмановом конаку 
у Баставу, прнгодним програмом. 9 августа, обележено је  180 
година од изградње овогјединственог комплекса зграда, који 1962. 
проглашен за споменик културе. а 1983. године категорисан као 
културно добро од великог значаја.

У краћем сценском приказу у културно-уметничком делу, 
локална глумачка екипа у режији Гордане Гладовић, дочарала 
је  неколико детаља из живота напрелног мештанина Теодора - 
Тешмана Солдатовића, устаника. трговца и успешног извозника 
сувих шљива и свиња из Кнежевине Србије. У програму посвећеном 
овом изузетном човеку, који је  био и посланик, начелник Рађевског 
и Подрињског округа у време М илоша Обреновића, још  су 
учествовали гајдаш Мијо Севић, дует вокалних солистикиња и 
фолклорни ансамбли културно-уметничких друштава из Осечине 
и Пецке под вођством кореографа Драгомана Медуловића-Проке.

- За наш крај је  значајно д а је  Тешман Соллатовић овде први пут 
донео технологију сушења шљива. И данас постоји пушница из тог 
времена. Научио је  многе људе како да шљиву осуше и постигну 
већу цену. Повезујући овом приликом јуче и данас са сутра, важно

је  да се подсетимо и његовог доприноса у подизању овдашње и 
српске економије -  рекао је  Милан Симић, заменик председника 
Општине Осечина.

Тешманов конак -  сценски приказ освежио сећања на прошлост

ГОРДАНА ГШАМЕНАЦ, ПРЕДСЕДНИК ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦ1 [ЈЕ СРБИЈЕ

Осечину видим у „ракијској рути”

Гордана Пламенац и Ненад Стевановић нагласили су и туристички 
значај сајамске манифестације у Осечини

На церемонији отварања 10. Сајма шљива, са свечане бине, 
присутнима се обратила и Гордана Пламенац, председник 
Туристичке организације Србије. Она је  посебно поздравила госте 
из Словеније, Хрватске и других земаља из окружења, позивајући 
их да се придруже у заједничком наступу приликом привлачења 
туриста и то на начин на који ће шљива и другим воћарским 
производима ових предела, као заједнички садржалац, потенцијал 
и понос, увек бити на првом месту у кампањи привлачења гостију.

-Сматрам да Осечина мора да се нађе у „ракијској рути” кроз 
западну Србију, која ће поправити нашу туристичку понуду, а 
иностраном тржишту представити све наше специфичности. Овај 
деценијски јубилеј манифестације у Осечини само је  доказ да је 
Сајам шљива у одржив и да треба да постоји, а од ТОС-а увек 
убудуће можете рачунати на велику подршку - додала је  Гордана 
Пламенац.

I,ссчина

Никола Томић са домаћицама на штанду домаћина - ТО „Подгорина



НА ИМПРОВПЗОВАНОМ ТРГУ СТАРИХ ЗАНАТА

Изобиље задовољства за све генерације
Прасак из прангија, који се прошлог четвртка увече разлегао 

са брда крај сајмишта, био је  традиционални знак да је  време 
за потпаљивање сајамске сушаре из које су већ сутрадан гости 
послужени топлим сувим шљивама. Потпаљивање су обавили 
чланови фолклорног ансамбла Културно-уметничког друштва

„Крушик -  Пластика”, победници недавно одржаног фестивала 
дечјег фолклора у Приликама код Ивањице.

Присутним учесницима Сајма, првим гостима и бројним 
суграђанима, у  дивној августовској вечери обратио се Ненад 
Стевановић. председник Општине Осечина, који је  свима пожелео 
добродошлицу на јубиларну 10. манифестацију, изразивши 
наду да ће овај привредно-туристички и културно-забавни скуп 
међународног, регионалног и посебно локалног значаја бити још  
посећенија и успешнија од претходних.

Потом се развило коло. у  којем су младима друштво правили и 
одрасли...

ТРГ СТАРИХ ЗАНАТА - Чувари баштине

Потпаљивање сушаре

Мајстор Божа Гачић не пропушта да се појави на Сајму

На поселу код Лампека увек - весело

Грнчарија на Тргу старих заната

Трг старих заната



МАНИФЕСТАЦИЈА „ЗЛАТНЕ РУКЕ”

Награда за жеталачки ручак Јелене Николић
Жирн за такмичење народног стваралаштва 

„Здатне руке” чинили су: Гордана Пајић, 
дипл. етнолог, 2. Драгица Савић, дипл. инж. 
прехрамбене технологије и Ненад Пантелић, 
дипл.ецц.

Пријављено 37 излагача, из: Осечине са 
околином, затим Шапца, Ваљева, Мионице, 
Крупња, Прељша, Коцељеве, Лознице, 
Лазаревца, Бранковине, Ракара...

Награђени су:
I катеторија: Представљање обичаја - Јелена 

Николић из села Осечина за представљање 
обичаја жетелачког ручка (проја. цицвара, 
киседица, сланина, који је постављен на торби, 
а сервиран у земљаним, дрвеним и емајлираним 
судовима). Представљање обичаја употпунили 
су снопови , срп, коса, чаканац и бабица и 
вондир са белегијом..

II категорија: Укупан изглед и садржај

изложених јела и предмета народне радиности- 
а ) Прва награда : Славка Биба Јовановић
из Осечине - за традиционална јела: слана 
гибаница са орасима, пита од зеља, колач од 
шљива; очуване старе ручне радове (колекција 
пешкира); б ) Друга награда: Ружа Дамњановић 
из Лопатња - за представљање традиционалних 
јела (шљивани колач, проја, пасуљ, пите) 
очуване старе ручне радове (ћесанчаршаф), в ) 
Трећа награда : Удружење жена „Јаменчанке” из 
Јамена -  за очување старих ручних радова (вез 
и бели вез) и прехрамбене производе : штрудле, 
пите, икнедле.

III категорија : Појединачна јела - а ) 
Прва награда: Центар за социјални рад „У 
сусрет потребама старих” Осечина -  за проју 
од кукурузног иинтегралог брашна; б ) Друга 
награда : Удружење жена општине Коцељева -  
за зимницу и в ) Трећа награда : Удружење жена

Златне руке - Живан Спасојевић

Представница пензионерки Цана Живановић и 
Златија Миличић, председница СО

из Бранковине -за цемове, слатко, сирупе.
IV категорија: Ручни радови - а) Прва 

награда: Удружење жена „Рађевска нит” из 
Крупња -  за очуване старе ручне радове; б ) 
Друга награда: Радивој Живковић из Ваљева -  
за ручни рад трукован ћилим и в ) Трећа награда 
: Даринка Арсенијевић из Осечине -  за ручни 
рад серцада.

V категорија: за производе инспирисане 
традицијомили сувенир - Удружење „Еко село 
Дудовица” из Дудовица - торбе за народне 
обичаје.

Раденка Стјепановић



ДЕФПЛЕ УЛИЦАМА ОСЕЧИНЕ

Где је м л ад ост ту је и - рад ост

Награде за најбоље учеснике маскенбала

Нови величанствени дефиле младости и лепоте Подгорине, али и 
драгих гостију из пријатељских средина са разних страна земље и света у 
режији Гордане Гладовић.

Кроз дуги шпалир озарених грађана, гостију и домаћина раме уз раме,

продефиловало је неколико стотина младих у костимима који су повезали 
давна и садашња времена, далеке и овдашње просторе, носталичност и 
оптимизам...

Дефиле младости и лепоте улгшама Осечине

Од 2010. године и организовања првог 
дефилеа. на челу колоне младих Подгораца 
и њихових гостију, на коњу и са пратиоцима. 
налази се „Краљица Шљива”, девојка са 
територије Осечине која симболизује сву лепоту 
чудесног воћа.

Први пут, 2010, то је била Сузана Марковић. 
друге, 2011. Светлана Костадиновић, треће, 
2012. Данка Поповић, четврте, 2013. Бојана 
Веселиновић, пете. 2014. Марија Глишић и 
шесте, 2015. године- Ивана Ћурђевић.

Све су у потпуности оправдале поверење, 
пре свега ментораГордане Гладовић, наставнице 
из Осечине, која је и креатор свих досадашњих 
дефилеа. А, нема сумње, да су својим 
достојанственим изгледом, ставом и лепотом.

Фијакер на градском тргу

Кутак за дечје стваралаштво

СВЕ ДОСАДАШЊЕ „КРАЉИЦЕ ШЈБИВЕ"

Шест
прекрасних

симбола л и ц а  д е ч ј н х  K O j e n u a p n ja

свака на свој начин. привукле све снмпатије 
бројне публике на гралскнм улицима ол петог ло 
10. Сајма шљива.

На централној бини

МАСКЕНБАЛ

Прво место за Вукана 
Петровића

Победнике на јубиларној сајамској 
манифестацији имао је и фантастични 
„Маскенбал”, на којем је учествовало 29 
малишана. Прво место по одлуци жирија у којем 
су били: Ана Ивковић, Марина Крсмановић и 
Јелена Глишић припало је Вукану Петровићу.

Друго место освојила је Наталија Нинић, а 
треће Антонијо Живановић.

Најшармантнију маску имао је Стефан 
Јанчић, а најсмешнију Хелена Томић.

Маскенбалсусвојимдивнимкореографијама 
украсили малишани из ваљевског „Студија М".



ИЗВОРНО СТВАРЛЛАШТВО

Приближили Балкан и ПиринеЈе

.Врање” у Осечини на београдски начин Изворна група певача

У делу културно-уметничког програма, у оквиру богатог и садржајног сајамског програма, учествовали су неуморни чувари изворне народне 
бапгпше, и то:

- Певачка изворна група „Дубљански звуци” из Дубља код Богатића,
- Културно просветно друштво „Јадар” из Лешнице код Лознице,
- КУД „Зора” из Београда,
- Музички састав „Grupo Folclorico е Etnografico de Albergarija” - a - Velha - Португалија,
- Мијо Севић, гајдаш из Скадра код Пецке, и
- КУД „Крушик-Пластика” из Осечпне.
На сваком делу сајмишта, на припремљеним или импровизованим позорницама, од Етно дворишта и Трга старих заната до „мале" бине крај 

базена или оне „велике” на терену за мале спортове, три лепа августовска дана и три дивна летња предвечерја, фантастичне екипе успешних аматера 
из Португалије и Србије професионалном прецизношћу и љубављу игром и песмом спојили су или макар приближили и зближили далеке Пиринеје и 
Балкан, прошлост и садашњост, традицију и будућност.

Очарали су бројне посетиоце, госте и учеснике Сајма. Свп заједно допринели су да општи степен расположења све време буде на завидном нивоу, а 
јединствени утисак о још једној манифестацији и у овом сегменту веома -  повољан!



X Сајам шљива „О сечина” 2015. 

СВЕ АТРАКТИВНИЈЕ ТАКМИЧЕЊЕ У ПРАВЊЕЊУ ГУЛАША

НајОољима по посуда и -  кецеља
На такмичењ у у прављењу гулаша у котлићима, које је  

реализовано на платоу аутобуске станице, било је  13 екипа. Поред 
домаћих, запажени су били и Коцељевци, Крупањци, Љ убовијани, 
Зворничани, Лозничани, Ш апчани, Ваљевци...

Најбољи су освојили награде, а оне су биле атрактивне и 
привлачне. као што и овај сајамски сегмент у осмишљавању и

организацији Туристичке организације „Подгорина” постаје све 
интересентнији.

Наградни фонд чинили су: котлић за прво место, земљана 
посуда за пасуљ - тавче за друго место, а за треће, као утешни дар 
организатора, све екипе добиле су по две - кецеље.

Богат наградни фонд за најуспешније кулинаре Организатори и оцењивачи најбољих у прављењу гулаша

ЈОШ ЈЕДНА САЈАМСКА НОВИНА

Над влачењ е конопца
Међу бројне нове садржаје, који су и ове као и свих претходних 

година обогатили сајамски програм, ТО „Подгорина” је  уврстила 

надметање у надвлачењу конопца. Учествовало је  неколико 

екипа, које су углавном биле састављене од кршних мајстора у 

припремању гулаша, али и других подгорских делија.

Представници најбољих екипау навлачењу конопца

затим Грил ресторан „Пекарац" из Коцељеве и ..Марић комерц” 

из Осечине. Водила се жестока борба, а такмичење је  привукло 

завидну пажњу учесника и публике. За организаторе је  то добар 

знак и мотив да овакво надметање постане саставни део и буцућих 

сајамских манифеетација. односно да се од сада редовно одржава.



ПРЕ ЗВАНИЧНОГ ОТВАРАЊА САЈМА

Први гости из -  Јапана
Група студената из далеког Јапана, која о оквиру студијског путовања 

по Европи тренутно налази у Србији, посредством Амбасаде „земље 
излазећег Сунца” у Београду, боравила је на дан отварања Сајма шљива у 
Осечини у краткој и пријатељској посети.

Млади гости из Јапана у пратњи представника своје Амбасаде прво 
су се задржали у Дому здравља. Ту су их примили прим. др Душан 
Миловановић, директор ове установе, и Ненад Стевановић, председник 
Оппггине. Уз добродошлицу драгим гостима из пријатељске земље, 
они су искористили прилику да се бираним речима захвале Амбасади, 
Влади и народу Јапана на драгоценој помоћи коју су упутили овдашњој 
здравственој установи и локаллној заједници.

Др Миловановић је рекао да су донација за набавку модерног 
санитетског возила и недостајуће медицинске опреме за рад лабораторије 
допринели бољем функционисању и унапређењу рада Дома здравља 
и пружања услуга пацијентима са ове територије, док је председник 
Стевановић истакао велики значај донације Јапана у ублажавању 
последица од прошлогодишњих поплава и активирања клизишта у овој 
општини.

За успомену

Добродошлица за студенте из „Земље излазећег Сунца”

Захвалност представницима Амбасаде Јапана за донације и подршку Осечини
ЧИТАВОГ ЛЕТА, ПА И ЗА САЈАМ ШЉИВА:Сви кревети заузети

Црвени крст Београда у Осечину је овог лета довео на опоравак стотину 
деце из најсиромашнијих породица из девет престоничких општина. У 
првој групи овде је боравило 65 деце узраста од 8 до 12 година са четири 
васпитача и два волонтера, који су бринули о њима и за њих организовали 
забавне и спортске програме. После недељу дана, заменила их је друга 
група од 25 малишана и неколико васпитача.

-Пре малишана који су стигли преко Црвеног крста, а и касније, 
смештајни капацетити Спортског центра у мотелу и ђачком интернату, 
такође су били пуни. Овде се припремала једна репрезентативна селекција 
каратиста и младе одбојкашце из Инђије, а чим су отишли малишани

из Београда стигле су одбојкашице из Словеније и још једна селекција 
из Инђије, које се и тренутно налазе овде на припремама, тако да смо у 
већем делу лета били попуњени до последњег места, а сви расположиви 
лежајеви резервисани су и за предстојећи Сајам шљива -  каже Зоран 
Живановић, директор ове установе.

По речимаНиколе Томића, директора ТО „Подгорина”, за Сајам шљива 
није било слободних места ни у три већа овдашња приватна пансиона, 
тако да су за преноћиште гостију, учесника и туриста у време сајамских 
дана ангажовани расположиви капацитети у домаћој радиности.

ДОБРОВОЉНО ДАВАЈ1АШТВО КРВИ:

На Сајму 85 Јединица
Можда у сенци других бројних сајамских дешавања, маде не и сасвим незапажено, протекла је редовна 

акција добровољних давалаца крви, која се сваке године у Осечини одржава у време Сајма шљива. Овог 
пута у њој је учествовало близу 100 добровољних давалаца драгоцене течности из скоро свих градова и 
општина Мачванског и Колубарског округа, као и сајамски гости из других средина. Они су понудили крв 
за све оне којимаје она најпотребнија, а овом приликом прикупљено је 85 јединица. Међу даваоцима било је 
десетак ветерана, који су се до сада преко 100 пута одазивали оваквим хуманитарним позивима, али и троје 
младих који су по први пут дали крв.

Акцију су заједнички организовали Завод за трансфузију крви, Удружење „Полицајац” из Ваљева и 
домаћин Црвени крст Осечине, а о појединостима Снежана Андрић, секретар Црвеног крста Осечине, 
истиче:

-Акција је по општим оценама била веома успешна пре свега захваљујући бројним хуманим људима, 
као и онима који су је на свој начин помогли. То су, првенствено: Општина Осечина, онда овдашње фирме Зоран Нинић

„Јадар пак” и „Цане”, као и појединци, попут песника Зорана Нинића, који је даваоцима поклонио 15 својих занимљивих књига поезије.



КОНЦЕРТМ БЕНДА „АМАДЕУС" И МАРПНКА РОКВИЋА

Ватромет добре музике
За централни вечерњи музички програм у оквиру 

сајамских дешавања овог пута били су одабрани и задужени 
„Амадеус бенд” и естрадна звезда Маринко Роквић, којије за 
ову прилику у помоћ позвао свог млађег сина Марка.

У пријатној ноћној атмосфери, на концертима који 
су испунили очекивања бројне публике, у две одвојене 
концертне представе низале су се једна за другом познате 
или нове нумере, стари добри хитови или песме које би тек 
требало то да постану.

Бурни аплаузи извођачима на отвореној сцени најбоља су 
потврда да су концерти били успешни, баш као и ватромет, 
који је на неколико минута осветлио и улепшао небо изнад 
Осечине и Подгорине.

АМАДЕУС БЕНД

НА САЈМУ СВЕ ВРСТЕ ЗАБАВЕ И ПРОВОДА

На улици коло, а под ш атрам а
Док се на званичним сајамским тачкама током сва три дана 

предвиђени програм одвијао онако како су то организатори замислили, на 
неким местима било је и спонтаних допуна, најчешће у виду развијања 
чувеног српског кола, којем ретко ко може да одоли. Тамо где ннје 
било одговарајућег подијума за игру добро је послужио и тротоар или 
асфалтиране улице, на опште задовољство разиграних гостију и домаћина, 
,\гузичара и пролазника, а нарочито - угоститеља.

Сајамско коло се развијало и на градским улицама

Бучна музика која је  допирала из кафана, кафића и шатри и .ларала" 
небо и уши пролазника по читав дан и у већем делу ноћи. затим улични 
задимљени роштиљски пунктови и тезге начичкане разноразном робом. 
чак и плесачице „око шнпке . сигурно нису баш најсрећнији декор за 
једну овакву манифестацију. Међутим, како све то има своје „конзументе". 
односно публику, а угоститељи и трговци одређенл7 зараду од делатности 
за које су регистровани, организатори Сајма, упркос неким противљењима, 
за сада су толерантни...

Само, мора се добро повести рачуна о томе да овај „вашарски" део 
манифестације не превагне над пословним u културним садржајима...

Да „вашарски" садржаји не превагну



РЕВИЈА ДОКУМЕНТАРНИХ ФИЛМОВА

Најновија остварења
У ресторанском делу мотела Спортског центра одржана је 

ревија документарно-етнолошког филма, за чију организацију су 

се потрудили вредни ствараоци Добривоје и Добрила Пантелић, 

као и Народна библиотека Осечина.

На овој занимљивом скупу своја најновија остварења на 

задовољство љубитеља ове врсте уметности представили су 

Добривоје и Добрила Пантелић и група њихових пријатељи из 

ове бранше.

ИЗЛОЖБН (УМЕТНПЧКА II ИСТОРИЈСКА) И РЕВИЈА ФИЛМОВА

За око, душу и - памћење
Отварање изложбе „Мале приче из Великограта”, којаје ауторско дело 

Светозара Гачића, руководиоца и Милан Петровића, стручног сарадника 
Одељења Народног музеја Ваљево у Осечини, као и плод добре сарадње са 
Медија центром „Одбрана”, Савезом потомака ратника Србије 1912-1920 
и Војног музеја у Београду, био је први садржај у оквиру разноврсног 
сајамског програма. 0  поставци у Музејском одељењу, која представља 
својеврсни албум сећања на славне претке - учеснике Првог светског рата, 
пред бројним посетиоцима говорили су аутори...

Одмах после тога, у оближњој Галерији, отворена је изложба под 
називом „Колекција -  радови из збирке Осечине”, на којој су постављена 
дела групе интернационалних уметника окупљених око пројекта „Nature 
& Art” (Природа и уметност), који је од 2012. године добио своју базу у 
Осечини.

-Сваке године овде се одржава колонија и радионица у оквиру којих 
се реализују радови који остају у богатој колекцији или јавном простору

Гости, медији и домаћини пред отварање Сајма

Отварање музејске изложбе

Пантелићи у Осечини са групом колега
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-  рекао je академски сликар магистар Ђорђе Станојевић. који је извршио 
избор дела за ову поставку и истакао да она данас на тржишту уметничких 
радова вреди око 30.000 евра.

На крају прве сајамске вечери, у ресторанском делу мотела Спортског 
центра, уз добру посету, одржана је ревија документарно-етнолошког 
филма, на којој су своја најновија остварења представили Добривоје и 
Добрила Пантелић и група њихових успешних колега у овој области.

Отварање изложбе у Галерији

Са изложбе у Галерији



ПРИНЦ АЛЕКСАНДАР ТРЕЋИ КАРАЂОРЋЕВИЋ НА САЈМУ ШЉИВА

Први пут у Подгорини
Његово височанство принц Александар Млађи, на позив монархиста 

из Осечине, први пут је за време Сајма шљива посетио Подгорину и 
упознао се са делом овдашњих духовних и материјалних вредности. Млади 
престолонаследник династије Карађорђевић прво је посетио осечанску 
цркву, где су га у присуство грађана који поштују породицу Карађорђевић 
и идеју монархије, дочекали општински функционери и управа Удружења 
Краљевина Србија, који су заједнички организовали његов долазак.

После обиласка овдашњи.х цркви и споменика који су посвећени 
учесницима Првог светског рата, принц је са својим домаћинима посетио 
изложбе у Музејском одељењу и Галерији, а онда и изложбу у великој 
сали Народне библиотеке у оквиру традиционалне манифестације „Златне 
руке”. На крају је обишао сајамски простор у Спортском центру.

-По завршетку посете, односно једног од његових првих долазака 
у унутрашњост Србије, принц Александар Трећи није крио велико 
задовољство они.м што је овде видео и гостопри.чством које му је 
указано -  рекао нам је Светозар Гачић, руководилац Музејског одељења 
п председник Удрукења Краљевина Србије из Осечине. напомињући да је 
принц у Осечину дошао са својом девојком Дуњом. ћерком режисера Емира 
Кустурице, затим Душаном Бабцем. управником Двора и члано.м Крунског

КОМИРИЋ:

Стара школа
На основу тршаритног уговора између донатора Фонда ,Дијаспора за 

матицу”, зати.м Основне школе ..Браћа Недић" и општине Осечина, који је 
потписан прошлог пролећа у Београду, пред почетак нове школске године, 
детаљно је реконструисана и оспособљена за нормално обављање наставе 
стара и оронула школска зграда у Комирићу, Издвојено одељење матичне 
пжоле из Осечина.

У току лета радове на дотрајалом објекту, школском дворишту и 
спортским терени.ма обавила је фирма „Тетра” из Ваљева са подизвођачима 
из Осечине, а средства у износу од 5 милиона динара, обезбедио је Фонд 
„Дијаспора за матицу”, чија су два члана Управног одбора у време Сајма 
шљива посетили Осечину и Комирић.

Представнике хуманитарне фондације чији је оснивач била Борка 
Вучић, Слободана Аћимовића и Драгутина Брчина, заједно са Зораном

савета, као и Николом Станковиће.ч. шефом протокола Краљевског двора 
у Београду.

у новом руху
Петровићем, директором ОШ „Браћа Недић” и другим гостима, примно 
је председник Општине Ненад Стевановић. Он се донаторима захвалио 
на драгоценој помоћи од 5 милиона динара, која је добродошла да се 
оштећена школа врати у живот и пуну и безбедну функцију.

- Фонд је основан 1999. године, после бомбардовање наше земље, са 
идејом да се по.могне разореним институцијама. школама. болншшма, 
инфраструктури. Наставили смо да то радимо и касније уз помоћ бројних 
дародавана из целог света, а овде то чннимо са посебним задовољством 
после прошлогодишњих катастрофалних непогода и због чињенице 
да смо у могућности да помогнемо родном крају покојне Борке Вучић. 
која нас је све много задужила и била један од покретача ове фондадије 
и оснивач Фонда за дошколовавање младих пољопривредника -  изјавио 
је том приликом Слободан Аћимовић, некадашњи блиски сарадник Борке 
Вучић. изражавајући задовољство што ће млади земљаии покојне банкарке 
поново имати пристојне услове за рад на стицању нових знања.

Упућујући донаторима и општини речн по.хвале директор Петровић 
је рекао:

-У Издвојеном одељењу рушшране школе у Комирићу у два одељења 
нижих и четири виших разреда, као и у предшколској групи имали смо 
око 50 деце, који су били у константној опасност од урушавања зграде. 
посебно крова. Захваљујући љубазности Фонда .Дијаспора за матицу” 
сада је све санирано и верујем да што се тога тиче можемо да будемо 
мирни у наредних 30 година. Реконструисана школа и спортски терени 
око ње већ за кратко време представљају велики препород за читаво село, 
које се са сада овде окупља у нерадне дане и слободно време. где се већ 
спроводе разне друштвене акгивности од заједничког интереса за мештане 
-  истакаоје Петровић

ПРОЈЕКТ „ВОЖЊА КОЈА ЋЕ ПРОМЕНИТ1Г Промоција бициклистичке трасе
Трећег и завршног дана овогодишњег Сај.ма шљива у Осечини, свечано 

је отворена нова бициклистичка траса која води кроз већи део општинске 
територије.

-Стаза је део креиране и обележене трасе у оквиру пројекта 
Канцеларије за младе под називом „Вожња која ће променити”, у чијој 
реализацију су учествовали Удружење „Зелени траг” и његова секција 
„Бицикларење”, а подршку пружило Министарство омладине и спорта са 
износом од 452.300 динара-рекао је Владимир Радивојевић, координатор 
општинске Канцеларије за младе.

Пригодна свечаност поводо.м завршетка пројекта одржана је на 
Тргу „Браћа Недић” у Осечини. Након обраћања званичника, у првој 
вожњи деловима новообележене трасе учествовало је неколико десетина 
бициклиста из београдске „Црвене звезде”, суседних градова и општина, 
као и Осечине, односно заљубљеника у вожњу на два точка и свих 
оних којима боравак у природи представља задовољство и начин да што

квалитетније проведу своје слободно време.
Стаза дуж које се налазе бициклистичкс путоказне табле са подацима о 

правцима кретања олакшаће сналажење у природи. Посебно је значајно то 
што ће. поред низа ку.тгхрнио-историјских споменика и бројних објеката 
Спортског центра Осечина, још више обогатити општинску туристичку 
понуду током саја.мских дана, али и преко целе године.



ДУ1 и в и г  У л и д у  (И 1101Ј1ЕДОМ) - Посланик Драган Алексић, 
председник Општине Ненад Стевановић и његов заменик Милан Симић

са гостима

Сајамски гости

Победници и организатори
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САЈАМ ШЉИВА ОСЕЧИНА 2016. ГОДИНА ПРОГРАМ

Четвртак, 25. август

Отварање изложбе (Одељење музеја)
Отварање изложбе (Галерија)
Предсајамско вече:
Потпаљивање сушаре, здравица, коло, прангије
(Спортски центар)
Ревија документарног филма „Подгорина 2016” -
(Мотел спортског центра)

Петак 26. август

Сајам (Хала Спортског центра)
Изложба пољопривредне механизације (Улица 
Болничка)
Берза садног материјала (Спортски центар) 
Добродошлица на „Поселу код лампека” - 
Дегустација ракије припремане на традиционални 
подгорски начин. Аниматори: глумци, певачи, 
певачке групе, свирачи старих инструмената и 
фолклорни ансамбли (Спортски центар, улаз код 
хале)
Трг старих заната и изложба „Златне руке”
(Народна библиотека, плато и сала)
Свечано отварање десетог Сајма шљива (главни 
улаз у спортску халу)
Предавање и округли сто (Спортски центар, 
централни део спортске хале)
Прво сајамско вече:
Улица дечјих којештарија -  продајна изложба 
уметничких предмета које су урадила деца
(Градски трг)
Вече за децу -  маскенбал (Спортски центар, терен 
за мале спортове)
Концерт (Спортски центар, терен за мале спортове)

Субота 27. август

Сајам (хала Спортског центра)
Изложба пољопривредне механизације (Болничка 
улица)
Берза садног материјала (Спортски центар) 
Добродошлица на „Поселу код лампека”
(Спортски центар, улаз код хале)
Трг старих заната и изложба „Златне руке” 
(Народна библиотека, плато и хала)
Такмичење здравичара (плато Народне библиотеке) 
Предавање и округли сто (Спортски центар, 
централни део спортске хале)
Друго сајамско вече:
Улица дечјих којештарија
Наступи фолклорних друштава (градски трг)
Свечани дефиле улицама Осечине
Концерт (Спортски центар, терен за мале спортове)

Недеља 28. август

Сајам (хала Спортског центра)
Изложба пољопривредне механизације (Улица 
Болничка)
Берза садног материјала (Спортски центар) 
Добродошлица на „Поселу код лампека” (Спортски 
центар, улаз код хале)
Трг старих заната и изложба „Златне руке” 
(Народна библиотека, плато и сала)

Такмичење у спремању гулаша у котлићима (Плато 
аутобуске станице)
Додела награда најбољим учесницима и 
затварање Сајма (Спортски центар, код базена)

Пратећи садржаји:

Туристичка понуда (домаћа кухиња, путовање 
туристичким аутобусима, вожња фијакерима, 
бициклистичка тура новотрасираним стазама, 
пешачке шетње до локалних знаменитости, посете 
културно-историјским споменицима)
Презентације спонзора и излагача 
Такмичење у надвлачењу конопца 
Изложба пчелара
Изложба производа од пластике из Осечине 
Хуманитарна акција добровољних давалаца крви 
Продајна изложба уметничких слика и скулптура 
(Народна библиотека Осечина)
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