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ОДРЖАН ВЕЛИКИ СКУП У ЧАСТ ШЉИВЕ

К о р ак  б л и ж е ц и љ у
У Осечини, која важи за највећег извозника суве шљиве, одржан је 

11. Сајам у част најзаступљеније воћне врсте. Ова привредно-туристичка 
и културно - забавна манифестација настала је 2006. године са циљем да 
произвођачи представе своје производе и унапреде производњу.

И ове. као и претходних година, на Сајму шљива је учествовало 
око 200 излагача из Србије и земаља региона, затим произвођача 
ракије, механизације и опреме за шљиварство. ЗначаЈно место током 
манифестације заузимали су бројни пратећи програми као што су 
изложба ..Златне руке" где су биле изложене уникатне рукотворине. затим 
продајне изложбе уметничких предмета, стручна саветовања, изложбе 
пољопривредне механизације и садног материјала, такмичење здравичара. 
дегустапија ракије, припремање гулаша у котлићима и слнчно.

Од 319 км2 колико има општииа Осечина под шљивама је 2.350 
хекгара. Овде има око милион стабала „краљице воћа”. Воћари из 2.700 
подгорских пољопривредних газдинстава годшпње производу око 20

милиона килограма шљиве. Од 12.536 становника, ако узмемо да је просек 
трочлано домаћинство. онда се може закључити да овде 65 одсто мештана 
гаји шљиве. Половина годишње производње суве шљиве у Србији - око 
3.000 тона - произведе се управо на територији ове општине. Од извоза 
суве шљиве приходује се преко 2 милиона еура годшпње.

Приоритетни задатак ове манифестације је да поврати важност 
шљиви -  подгорској и српској најраспрострањенијој воћарској култури, 
затим да допринесе унапређењу шљиварства на овом подручју, као и 
да се кроз бројне сајамске садржаје афирмшпу и сви други ресурси и 
потенцијали којима општина Осечина располаже. не само у овој већ и у 
другим областима. Захваљујући бројним учесницима и гостима, чији су 
број организатори проценили на око 15-так хиљада за четири дана, као 
и гостопримљнвим домаћинима на чеду са Туристичком организацијом 
..Подгорина”, извршним организатором, на овом скупу учнњен је још 
један значајан корак ка испуњењу зацртаног циља и задатка.

З а д р ж а н  м е ђ ун а р о д н и  к ар а к те р
На сајамским јарболима ове године није било пуно застава других 

земаља, али је међу излагачима. таккпгчарима у оцењивању квалитета 
ракија и гостима опет било учесника и посетилаца из иностранства -  
довољно да се задржи међународни карактер Сајма.

ДОБРОДОШЛИЦА ЗА ГОСТЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА - Са пријема
делегација из Словеније и Хрватске

По обичају, најбројнији су били Словенци. Под покровнтељством 
општина Средишће об Драви и Ормож, заједнички или самостално, 
наступила је група њихових предузетника. Друштво су им правили

ПОМОЋ И ПОДРШКА СА СВИХ СТРАНА

Драгоцени
„ветар v леђа”

Поред локална самоуправе, која је и овог пута била генерални 

покровитељ сајамске манифесташуе, драгопена помоћ и подршка није 

изостала нн са других страна. Захваљујући том добродошлом „ветру у 

леђа" организација и реализација једанаестог Сај.ма шљива одвијала се 

без већих проблема.

-Одржавање Сајма посебно су помогли: Министарство трговине, 

туризма и телекомуникација, „Подгорина фрухт”, Земљорадшгчка 

задруга Пецка, „Јовановић воће”, „Подгорина воће”, „Комерцијална” 

и „Опортунити” банке, „Дунав осигурање”...За сваку похвалу је и 

ангажовање Општинскеуправе, Спортског центра, Народне библиотеке, 

Одељења Народног музеја Ваљево у Осечини, Јавног комуналног 

предузећа „Осечина”, Основне школе „Браћа Недић”, Предшколске

представници локалне самоуправе и пртареднипи из хрватског Неделшпћа. 
Међу произвођачима ракије нашла се и неколшшна из Дтштровграда 
и Пљевља, Црна Гора. а међу излагачима фирма из Тузле, Босна и 
Херцеговина...

Ако томе додамо неколико домаћих фирмн које на српском и балканском 
тржиппу заступају интересе компанија са запада (италијанских, рецимо) 
или истока (руских, на пример) и још имамо на уму чињешшу даје већински 
власник „наше” компаније „Подгорина-фрухт” породида Гршгевалд нз 
Аустрије, онда је то. ваљда, довољно аргумената за интернашшнализацију 
(и) овогодишње сајамске манифестације у Осечшш.

САРАДЊА ГРАДА НОВОГ САДА II ОПШШНЕ ОСЕЧПНА ј

Заједно и на Сајму пољопривреде i
Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић рекао је на Сајму • 

шљива у Осечини, а изјаву коју је дао Танјугу објавио новосадски : 
Дневник, да ће Осечаншша бити омогућено да буду заступљенији на • 
наредном новосадском Сајму пољопривреде. •

УНАПРЕДИТИ САРАДЊУ НОВОГ САДА И ОСЕЧИНЕ-Драган
Алексић и Милош Вучевић

-Наша сарадња у области пољопривреде је све боља и очекујемо 
да Осечина учествује на Сајму пољопривреде у Новом Саду и излаже 
заједно са нама - рекао је Вучевић. напомињући да је сајам у Осечини 
посетила и група од 10 произвођачи из Новог Сада који се баве 
органском пољопривредом, како би се упознали са радом подгорских 
воћара.

Вучевићјејош казао да ће воћарима и предузетницима из Осечине 
бити пружени повољни услови како би на сајму у Новом Саду у што 
већем броју показали своје сјајне производе.

установе „Лане". Општинског спортског савеза и свих спортских Ватрогасно-спасилачке јединице и Полицијске станице. као и других

клубова, Црвеног крста Осечине, културно-уметничких друштава колектива и појединца -  истичу испред ТО „Подгорина”. извршног

„Крушик-Пластика” из Осечине и „Младост” из Пецке, Ловачког организатора Сајма, дирекгор Никола Томић и његов помоћник Ненад

удружења „Миленко Павловић-Пилот”, дежурних екипа Дома здравља, Пантеаић



МИНИСТАР ПОЉОПРПВРЕДЕ ОТВОРИО 11. САЈАМ ШЉИВА

Већа зарада од прерађеиог воћа
- Кроз прераду додатна ередност eolia расте четири пута -рекао је  министар Бранислав Недимовић, најављујући довођење једног

већег прерађивачког капацитета
- Сајам окупио 200 нроизвођача, прерађивача и излагача чија је  делатност везана за шљиварство, воћарство, аграр и туризам

Бранислав Недимовић, министар 
по.њопривреде и заштите животне среднне. 
отворио је 26. августа 
11. Сајам шљива 
у Осечини. Том 
пршшком је најавио 
да ће Министарство на 
чијем челу се налази 
врло брзо представити 
мерезаразвој воћарства 
у Србији. Нагласио је 
да је веома важно да се 
развија прерађивачка 
индустрија воћа
пошто је на њој четири 
пута већа зарада 
него у примарној 
производњи и додао да 
је циљ Министарства 
да се направи 
што већа додатна 
вредност, да се увећа 
вредност примарне 
производње, као и 
развој прерађивачких 
капацитета.

-Желимо да подстакнемо развој воћарства, 
посебно шљиварства и проширимо мрежу 
заштитних система, како не би били изложени 
природним непогодама које су у последњем 
периоду биле интензивне. Министарство 
ће ускоро изаћи са сетом мера за повећање 
поврпшна под шљивом и капацитета за њихову 
даљу прераду. Ако смо игде лидери, онда је то 
у воћарству и спорту, имамо такмичарски дух 
и борићемо се - казао је Недимовић.

Нове мере биће усмерене за унапређење 
конкурентности и укључивање малих 
произвођача у модерне тржишне ланце 
производње, а Министарства ће обезбеђивати 
подршку да се што веће колжчине производа 
пласирају у Србији, али земаљама бивше 
Југославије.

-Разговарамо са представницима држава 
које имају озбиљне потребе за нашим воћем. 
Желимо, ако икако буде могуће, да у ове 
крајеве доведемо један велики прерађивачки 
капацитет - навео је Недимовић и додао да 
смо пре готово пола века имали тако нешто и 
да је само потребно да се поново примене та 
искуства.

Бројне учеснике и госте из земље и 
иностранства у име локалне самоуправе 
и Организационог одбора Сајма шљива 
поздравио је Драган Алексић, председник 
Општине Осечина:

- Сада на 11. окупљању у Осечини у 
част „Краљице воћа” можемо бити поносни. 
Захваљујући нашим вредним домаћинима 
шљива из Подгорине стигла је у скоро све 
крајеве света. 0  нашој производњи и нашој

шљиви прича се у целом свету. Газдинства 
са релативно малим шљивицима постала

СВЕЧАНИ ПОЧЕТАК - Министар Недимовић на отварању

су велики произвођачи шљиве. а овдашња 
сеоска домаћинства праве породичне фирме, 
компаније. Томе у прилог иде податак да на 
општинској териториЈи има преко 160 мини 
сушара и 27 индустријских тунела за сушења 
шљива. Сваке године овде се засади од 50 
до 100 хектара нових шљивика и повећа 
број сушара, тако да можемо да служимо као 
пример успешног предузетништва у којем 
су шљиве и производи од овог воћа у првом 
плану.

После отварања Сајма, Алексић и 
Недимовић посетили штандове око 200 
излагача из наше земље, Словеније, Хрватске, 
Аустрије и Босне и Херцеговине, чија је 
делатност везана за производњу, заштиту, 
прераду и пласман шљиварских, воћарских и 
пољопривредних производа, као и за област 
туризма.

На пријему у општнни, свечаном отварању, 
обиласку Сајма и коктелу у ресторану мотела 
Спортског иентра били су бројни уважени 
гости из иносгранства и наше земље. У 
сајамски протокол, између осталих, уписани 
су: из Словеније - жупан Средишћа на Драви 
Јуриј Борко и делегације општине Ормож, 
њихове „Обмочно обртне подјетнишке 
зборнице” и Предузетничке коморе 
Међимурске жупаније на челу са Иваном 
Бабичем; из Хрватске - начелник општине 
Неделишће Дарко Даниа, Затим: начелник 
Колубарског округа Горан Миливојевић, 
градоначелници Новог Сада Милош Вучевић 
и Ваљева Слободан Гвозденовић, функционер 
Српске напредне странке Зоран Бабић, испред 
Српске православне цркве протонамесник

Сајма

Подгорског архијерејског намесништва 
протојереј ставрофор Раденко Андрић, онда 

народни посланик 
и председник
С к у п ш т и н е  
општине Коцељева 
Веран Матић,
као и председник 
ове општине
Душан Илинчић, 
преставници неколико 
великих страних и 
српских компанија и 
челници или чланови 
ужег руководства 
републичких и
окружних органа 
и институција,
локалних самоуправа 
пријатељских градова 
и општина, као иједног 
броја туристичких 
организација из даљег 
или ближег окружења. 

И, наравно, новинари 
и новинарске екипе из свих или скоро свих 
значајнијих домаћих медијских кућа...

Госте су, поред председника општине 
Алексића, примили његов заменик Ненад 
Стевановић, председница Скупштине општине 
Златија Миличић, њена заменица Милица 
Драјић и секретар СО Младенка Ненадовић, 
потом помоћници председника Општине 
Милан Симић и Душан Вучићевић, начелник 
Општинске управе Милан Урошевић, чланови 
Општинског већа и Организационог одбора 
манифестације, директор и стручни сарадник 
Туристичке организације „Подгорина” Никола 
Томић и Ненад Пантелић, док је групи гостију 
из Словеније домаћин био предузетник Зоран 
Костадиновић, који са Словенцима дуги низ 
година гаји успешне партнерске и искрене 
пријатељске односе. Били су ту и бројни 
млади волонтери - претежно општински 
стипендисти -  свршени академци, студенти 
и средњошколци са територије општине 
Осечина.

Након обиласка сајамске хале министар 
Недимовић је код штанда Туристичке 
организације „Подгорина” одржао добро 
посећену конференцију за медије. После 
тога, угледни гости и њихови домаћини су 
са великом пажњом су разгледали изложене 
експонате и разговарали са произвођачима 
и прерађивачима шљива, као и осталим 
излагачима и учесницима Сајма. Пуна пажња 
посвећена је и изложбама пољопрпвредне 
механизације, садног материјала и пчеларских 
производа на отвореном простору, односно 
изложби народних рукотворина „Златне руке” 
у сали Народне библиотеке Осечина...



СИМБОЛИЧАН ПОКЛОН ЗА МИНИСТРА

Котарица подгорских 
брендова

НАГРАЂЕНИ „АГРАНЕЛА” И „ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ”

„С ребрњ ац и ” за највеће 
извознике

Председник Драган 
Алексић у име домаћина 
и организатора Сајма 
шљива уручио ј е министру

Браниславу Недимовићу 
симболичан и оригиналан 
поклон -  котарицу пуну 
разних подгорских

ш љ и в а р с к и х  
б р е н д о в а  
произведених од 
стране локалних 
произвођача. У 
поклон корпи, 
поред свежих и 
сувих шљива, 
нашло се места 
за понеку теглу 
слатког од
шљива, пекмеза 
и карабана, 
затим флашу 
домаће ракије, 
шљивани колач -  
„Шљивко”...

У току церемоније 
свечаног отварања
овогодишњег Сајма
сребрњацима и дипломама

награђени су највећи 
извозници сувих шљива. 
То су: фирма „Агранела” 
из Ваљева, која је према 

п о д а ц и м а  
П р и в р е д н е  
коморе Србије 
у 2015. години
извезла у
ин остранс тво  
највеће количше 
овог српског 
бренда. односно 
п р е д у з е ћ е  
„ Ј о в а н о в и ћ -  
воће” из
Осечине. као 
на ј знача ј ниј и  
извозник сувих 
шљива из ове 
општше.

УСПОМЕНА ИЗ ОСЕЧИНЕ - Недимовић и Алексић ЈОШ ЈЕДНО ПРИЗНАЊЕ - Добривоје Јовановић (Јовановић-воће)

РЕЧ ПОБЕДНИКА 11. САЈМА ШЉИВА

Сезона од септембра до септембра
Шампион овогодишњег и паковање. Продајем 

Сајма шљива Горан углавном телефонским путем 
Симић из Г. Црниљева, и то познатим купцима који 
који је тријумфовао 
и 2007, на другој по 
реду манифестацији, 
у свом воћњаку од пет 
хектара, углавном под 
„стенлејком” и нешто мало 
под чачанским сортама, 
остварио је принос од 
120 тона свеже шљиве.
Највећи део од тога одмах 
је осушио и добио око 25 
тона суве шљиве.

-Овде се не завршава 
сезона. Она код мене траје 
одсептембрадосептембра.
На две сушаре, већој и 
мањој, чим завршим са 
мојом крећем са сушењем 
шљива које откупљујем

. године траје прерађивање им одговара. У међувремену,

т

испећићу,рачунам,окочетири да за њега није била баш
тоне „љуте” ракије, нешто и берићетна.
од сувих шљива. с обзиром -Ланејешљивапреплаћена.

40 динара по килограму. 
То је бнло баш превише. 
Требало је да буде око 25. 
а сада на овај род добро би 
било и 20 динара. Прошле 
године добро сам прошао 
као произвођач, а лоше 
као прерађивач. Изгубио 
сам сигурно 20.000 евра на 
сувој шљиви. Сада ће лоше 
проћи сви они који продају 
сирову шљиву...

П о б е д н и ч к о м 
„златнику” Симнћ се 
обрадовао не само као 
личном и породичном 
успеху, већ га је доживео 
и као успех целог села 
за које тврди да спада у 
ред најбогатијих у Србији 

по квалитетним шљивама и 
добрим произвођачима овог 
воћа.

од олижих шш даљих 
комшија, све док шљива има, 
а после тога се снабдевам су у мојим производима 
код хладњачара. Преко целе препознали квалитет какав

ШАМПИОН 11. САЈМА - Горан Сммић на свом изложбеном штанду

да су на доброј цени -  вели 
Симић.

За претходну сезону каже



НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА ШЉИВА ЗА 2016. ГОДИНУ

Златник за Горана Симића из Г. Црниљева
Најбољи произвођач 

шљиве на територији 
општине Осечина за 2016. 
годину је  Горан Симић 
из Горњег Црниљева. 
Уз престижно признање 
њему је припао златник, 
по традицији главна 
сајамска награда.

Комисије за избор 
најбољих, коју су 
чинили: Марко Перић
(председник), Сретен 
Глигорић и Небојша 
Станојевић (чланови), 
у периоду од 27. јула до 
21.августа 2016. године 
обилазила је засаде

већих
шљива

произвођача 
на општинској

примене свих неопходних 
агротехничких и

■
■ ■ m i  помотехничких

i мера током 
г н

Комисија је 
г  ј е д н о г л а с н о  

Н Н Н ш К  р а с п о д е л и л а  
с а ј а м с к е 
награде.

Др>то место
И 'iđiii П0Делили СУ и 

добнли награду

ПОДСТРЕК НАЈБОЉЕМ - Драган Алексић У n “ ЗН0Су °Д ^  8.000 динара
je уручио награду Горану Симићу _ М ладен и

територији. На основу Чедомнр Јовановић из 
виђеног стања, као и Туђина, односно Ненад

Вилотић из Гуњака.
Треће место и 

награда у износу од 
6.000,00 динара припала 
је  Животи Ерићу из Г. 
Црниљева и Владимиру 
Стефановићу из
Драгијевице.

Специјалну награду 
за допринос уређењу рада 
Сајма шљива у Осечини
- комплетно осигурање
п о љ о п р и в р е д н о г  
газдинства дародавца 
„Дунав осигурања”
-  добио је  Златомир 
Миловановић из Г. 
Црниљева.

ПРОГЛАШЕШ1 НАЈЈГЕПШИ ШТАНДОВИ

Радиша Мирић и „Подгорина пласт”
У конкуренцији за најбољи штанд 

пољопривредних произвођача, у којој су били 
сви учесници изложбе производа од шљива 
(укупно 55), прво место и награду мобилни 
телефон освојио је Радиша Мирић из

Лопатња.
Сајамска Комисија доделила је и награду за 

најлепши штанд излагача, а право на бесплатан 
штанд на Сајму шљива 2017. године, освојила је 
фирма „Подгорина пласт” из Осечине.

МОБИЈШИ ТЕЛЕФОН ЗА РАДИШУ МИРИЋА - Најуређенији штанд 
пољопривредног газдинства

НАЈЛЕПШИ ШТАНД ИЗЛАГАЧА-Марина 
Гачић, „Подгорина пласт”

©
НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ ПРОИЗВОДЕ ОД ШЉИВА

За 12 признања
Комисија за избор најбољих производа од шљива, подгорских 

брендова, извршила је дегустацију пријављених такмичарских производа. 
Констатовано је да овог пута има више узорака у односу на претходну 
годину, али и да је виши квалитет производа. Од 127 производа колико се 
нашло у конкуренцији било је тешко тешко одабрати само по три за сваку 
категорију од четири категорије које су награђиване, а још теже одретити 
редослед од првог до трећег места. Због тога су сви који су учествовали 
заслужили макар јавну похвалу.

Ево како је коначно одлучила Комисија у саставу: Станица Чворић 
(председник), Даница Вујичић, Драгица Савић, Надежда Миловановић, 
Милан Николић и Драган Јаковљевић (чланови);

У конкуренцији за најбољи пекмез од 37 такмичара:
1. Светислав Лукић из Села Осечине; 2. Бранко Ивановић из 

Горњег Црниљева; 3. Милан Илић из Лопатња;
За најбољи џем од 25 такмичара:
1. Марко Јанковић из Г. Црниљева; 2. Дана Николић из Осечине; 

3. Војислав Миловановић из Сирдије;
За најбоље слатко од шљива од 45 такмичара:
1. Лазар Јовановић из Туђина; 2. Живојин Павловић из 

Сирдије; 3. Биљана Вуловић из Коцељеве; и

-127 кандидата
За најбољи шљивани колач „Шљивко”, од 20 такмичара:
1. Горан Радовановић; 2. Слободан Миловановић; 3. Драган 

С гепановић, сви из Г. Црниљева.



ИЗЛОЖБА ШЉИВАРСКИХ ПРОИЗВОДА II ПРЕРАЂЕВИНА

Чудесни укуси „Краљице воћа"
Свеже одабране или тазе осушене шљиве, пекмез, џем, карабан, слатко 

од шљива, шљивани колач -  „шљивко", кнедле са шљивом...Онда, ракија: 
из дудовог, храстовог или каквог другог дрвеног бурета; златно-жута од 
„старости” (најмање три година до по неколико деценија), а опет као суза 
бистра; на први гутљај „љута”, али кад крене низ грло - питка „к'о мпеко”...

ЗА ОКО, ДУШУ И - ГУШУ - Изложба производа воћара 
Све што је изнето на штандове локалних воћара и овог пута имало је 

чудесан укус. Да ли та непоновљива арома потиче од преосталих „пожегача”, 
којимаје Подгорина изгледа последње станиште? То је тешко доказати. али 
није да у томе не заостају нп остале такође проређене аутохтоне сорте. Чак 
нп „стенлејке” и разне „чачанке". које су се, ваљда, овде аклиматизовале, 
„припитомиле”, као и све друго...

ПРЕГРШТ МЕДАЈБА-Висок квалитет подгорских брендова 
Све што никне у овом крају и прође кроз руке овог вредног и питомог 

народа, онда и одрађено по рецептури која се преноси с колена на колено 
и уз разна традиционална „помагала"- од листа винове лозе на којем се 
суши „шљивко”, преко казана за крчкање пекмеза до мањих и оних све 
већих лампека -  све је лепо да лепше не може да буде. За Сајам и посебно
уједначено сложено. поређано, упаковано... „господски"... домаћински - на

ИЗВРСНА ПОНУДА-Бројни посетиоци имали су шта да пазаре

Изложба достигнућа у шљиварској и уопште воћарској производњи и 
преради на првом месту чини Сајам шљива -  САЈМОМ ШЉПВА у правом 
смислу речи! Ове године воћари и њихови укућани све најбоље што су нмали 
изложили су на штандове, распродали и разделили, као и увек до сада. А 
представило се 55 пољопривредних газдинстава са осечанске територије 
(49). затим града Ваљева (1) и општина Мионица (3) и Крупањ (2).

р. б. Прези.ме и име излагача Место

1. Ђ урђевић М иленко Село Осечина
2 Ђурђевић Радисав Село Осечина

3. Думановић Драгутин Село Осечина

4. Лукић Светислав Село Осечина

5. Мијаиловић Мирјана Село Осечина

6. Ђ укић Радан Село Осечина

7. Јовић Миодраг Горње Црниљево

8. Радовановић Горан Горње Црниљево

9. Андрић Душан Горње Црниљево

10. Ерић Живота Горње Црниљево

11. Симић Горан Горње Црниљево

12. Јанковић Марко Горње Црниљево

13. Степановић Драган Горње Црниљево

14. Миловановић Слободан Горње Црниљево

15. Миловановић Златомир Горње Црннљево

16. Миловановић Драган Горње Црниљево

17. Јанковић Ж. Томислав Горње Црниљево

18. Пвановић Бранко Горње Црниљево

19. Бељић Бојана Горње Црниљево

20. Јовичић Драган Гуњаци

21. Вилотић Ненад Гуњаци
77 Филиповић Драган Лопатањ

23. Драгићевнћ Адам Лопатањ

24. Пантелић Милош Лопатањ

25. Пантелић Зоран Лопатањ

26. Дамњановић Радован Лопатањ

77 Плић Милан Лопатањ

28. Живановић Славко Лопатањ

29. Крсмановић Драган Лопатањ

30. Мирић Радиша Лопатањ

31. Јанчић Жарко Лопатањ

т? Маринковић Здравко Лопатањ

33. Марковић Зоран Сирдија

34. Миловановнћ Војислав Сирдија

35. Павловић Живојин Сирдија

36. Миловановнћ Владо Остружањ

37. Тешановић Ненал Осгружањ

38. Ивковић Јеврем Скадар

39. Томић Дејан Туђин

40. Јовановић Чеда и Младен Туђин

41. Јовановић Јован Туђин

42. Јовановић Лазар Туђин

43. Ђурђевић Драган Коњиц

44. Стефановић Влалимир Драгијевица

45. Вилотић Јован Драгијевнца

46. Срећковић Паун Драгијевша

47. Марковић Милорад Братачић

48. Тешановић Зорица Осечина

49. Јанчић Саво Осечина

50. Божић Мнлнвој Миличиница, град Ваљево

51. Коларевић Продана Мионица, опиггина Мионица

52. Крстивојевић Мирослав Крчмар, општина Миошша

53. Тешановић Милован Ђурђевац,општина Мнонвда

54. Марковић Драган и Мнланка Завлака, општина Крупањ

55. Мнјић Зоран Красава, општина Крупањ



НАЗИВ ИЗЛАГАЧА МЕСТОИ АДРЕСА ДЕЛАТНОСТ

„AGROGAS”, doo trgovinsko proizvodno preduzeće Beograd, Milutina Milankovića 120 a, 11070 
Novi Beograd. Srbija

uvoznik i distributer traktora TAFE za R. Srbiju, rezervnih 
delova za traktore IMT, IMR, Massay Ferguson. TAFE, 
opreme za navodnjavanje. prikljucne masine za poljo- 
privredu

„AGROUNIK” doo, Zemun-Beograd Milana Uzelca 11/6,
11080 Zemun- Beograd, Srbija

naučno-istraživački rad u oblasti biotehnologije. proiz- 
vodnja, distribucija i prodaja mikrobiloških preparata sa 
primenom u poljoprivrednoj proizvodnji. U proizvodnom 
asortimanu su 12 registrovanih i sertifikovanih proizvoda ...

„A L EK SA N D A R ” doo, O sečina Karađorđeva 61, 
14253 Osećina, Srbija

Trgovina na veliko i malo

,,AS” szr, O sečina Ostružanjskl put 46, 
14253 Osečina, Srbija

Mašinstvo i obrada metala, otkup poljoprivrednih proiz- 
voda. Proizvodnja metalne galanterije, izrada procesne 
opreme za obradu voća. izrada procesne opreme za preradu 
metala i drugih materijala, kovane ograde, bravarija, servi- 
siranje procesne opreme za treća lica, otkup poljopri\Ted- 
nih proizvoda

..A G R O M A R K E T ” doo, K ragu jevac Kraljevačkog bataljona 235/2, 
34000 Kragujevac, Srbija

proizv'ođac, uvoznik, zastupniki distributer velikog broja 
poljoprivrednihi garden artikala kojima kvalitetno pokriva 
zahteve svojih kupaca. Brendovi: Villager i AGM

„А ТР IR R IG A T IO N ” doo, B eograd Bulevar oslobodjenja 172, 
11040 Beograd, Srbija

Distribucija italijanskih PLUVIO sistema za navodnjavan- 
je kap po kap za voće i povrće, projektovanje i instaliranje 
protivgradne mreže na voćnim zasadima sa italijanskim 
mrežama

„A P IH E R B A T E R A P IJA ” , Valjevo Kneza Jovice 14, 
14000 Valjevo,Srbija

„В А С А ” V oskarsko lic iderska  ra d n ja Draginjac-Loznica, 
15300 Loznica, Srbija

„B EL A  L O Z A ” szr D ragan  L ukić , O sečina Kneza M iloša 14, 
14253 Osečina, Srbija

destilacija, prečišćavanje i mešanje pića

„C H E M IC A L A G R O SA V A ” doo, B eograd Palm ira Toljatija 5,
11070 Novi Beograd, Srbija

specijalizovano preduzeće za proizvodnju i promet 
sredstava za zaštitu bilja (pesticidi),semenskog kukuruza, 
folijamih (specijalnih) dubriva, hibridne pšenice

УВЕК УЗ САЈАМ - „Подгорина фрухт”
ВРАТИЈ10 СЕ „ВАЉЕВСКО ПИВО”-После иеколико година паузе на 

Сајму се точило само „Ваљевско”

ИЗЛАГАЧКИ ДЕО САЈМА СА ИЗЛОЖБОМ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Ум есника са сви х страна
Једанаести Сајам шљива, као и сви претходни, окупио 

излагаче чија је делатност повезана 
са шљиварством, воћарством, 
аграром и туризмом, а било је и оних 
изван тих области, На сајмишту, своје 
производне, трговшске, финансијске 
и друге могућности, током три 
дана трајања Сајма представиле 
су компаније и предузетници из 
пет земаља -  Аустрије, Словеније.
Хрватске, Босне и Херцеговине и 
Србије -  тако да је и овогодишња 
манифестација у Осечини имала 
међународну конотацију.

Штандови су се налазили унутар 
Хале спортова и на простору испред

је бројне и око Спортског центра (банкари, пластичари, пчелари, угоститељи и
мајстор за израду фрула и двојница од 
дрвета шљиве), затим излагачи садног 
материјала, док је у Болничкој улици 
реализована изложба пољопривредне 
механизације, којаје привукла велику 
пажњу посетилаца.

Међу овогодишњим учесницима 
једног од најважнијих сегмената 
сајма ( уз изложбу пољопривредних 
газдинстава), доминирали су они који 
су већ више пута овде наступали. 
Међутим, било је и неколико нових, 
а они су својим појављивањем и 
представљањем били својеврсно 
освежење...

ИЗ КАТАЛОГА ИЗЛАГАЧА

Заступљене бројне делатности



НАЗИВ ИЗЛАГАЧА MECTO II АДРЕСА ДЕЛАТНОСТ
„C A N E ” sztr, O sečina Vojvode Stepe 53,

14253 Osečina. Srbija
okovi za nameštaj, kace, vertikalni i horizontalni rezer- 
voari, septičke jame, komposteri, separatori, šahte za 
kanalizaciju, pontoni, PVC ogradice, čamci, plastenici, 
ventilacione cevi

„Ć E B IĆ  PAVLE" K .4Z A N D Ž IJSK .4 R A D N JA  szkr K nez M ihajlova 40, 
14000 Valjevo, Srbija

proizvodnja kazana, filtera za prečišćavanje, kotlića...

„D A L ". doo. O sečina Pere Jovanovića K om irićanca 29,
14253 Osečina, Srbija,
Predstavništvo Beograd, B ulevar K ralja 
A leksandra 481

Plastične kace, rezervoari - vertikalni i horizontalni, 
septičke jame. separatori, pravougaone kade, cevi za 
ventilaciju i kanalizaciju, šahte za kanalizaciju i vodomere, 
pontoni, PVC ograde. cevi za plastenike i vodokotliće, 
lajsne za kalendare, PVC profili razni...

„D A N l R .4 K IJE  ŠA B A C ”, Šabac, o rg a n iz a to ri: G rad  
Šabac. TO Š i N -D izajn

Stojana N ovakovića 4, 
15000 Šabac, Srbija

„DUNAV O S IG U R A N JE ”  ad , B eograd M akedonska 4. 11000 Beograd, Srbija. 
F ilijala Valjevo: Karađorđeva 48 A, 
14000 Valjevo

Delatnost: jedina domaća kompanija registrovana za sve 
\TSte osiguranja

„E T N O  SUVENTR”, Valjevo Sinđelieva43 , 14000 Valjevo, Srbija

„F P M  A G R O M E IIA N IK  4 ” ad. Boljevac Đ orđa Sim eunovića 25, 
19370 Boljevac, Srbija

jedan od najvećih proizvođača poljoprivrednih mašina u 
jugoistočnoj EvTopi

„G.4LENTK.4 F IT O F A R M A C IJA ” ad , Z em un Batajnički drum bb, 
11080 Zem un, Srbija

jedna od najvećih kompanija na tržištu Srbije u oblasti 
proizvodnje preparata za zaštitu voća i povrća

ПРЕДСТАВИЛИ МЕЋИМУРСКЕ. ПРОБАЛИ ПОДГОРСКЕ
СПЕЦИЈАЛИТЕТЕ - Гости из Словеније СВЕ ЗНАЧАЈНПЈЕ МЕСТО У ВОЋАРСТВО-Штанд фирме ..Подгорина 

воће” из Осечине
„GE.NF.RAL1 O SIG U R A N JE  S R B IJA " .4DO. Šabac Gospodar Jevrem ova 28, 

15000 Šabac , Srbija
sve vrste osiguranja

„JO V A N O V IĆ  \  O Ć E " doo, O sečina K arađorđeva 26, 14253 Osečina, Srbija otkup i prerada voća, proizvodnja suve šljive

„K A L E M  P R O D U K T ” doo, K ruševac selo Lazarevac, 37000 Kruševac, Srbija proizvodnja i prodaja sadnica voća

„K R U Š IK -P L A S T IK A ” ad, O sečina Pere Jovanovića K om irićanca 35, 
14253 Osečina, Srbija

cevi od PEHD i PP od 300 do 3000 mm, šahte i fazonski 
komadi. rezervoari do 100 m3. koalescentni separatori ulja 
i naftnih derivata od 2 do 250 1/s, uređaji za prečišćavanje 
otpadnih voda, “BIOPUR'' od 10 do 1.000 stano, rebraste 
cevi od PP od 16 do 50 mm, transportna ambalaža, plastični 
\ odokotlići i daska za WC šolju, tehnički delovi i elementi

„K O M E R C IJA L N A  BA N K A ” ad, B eograd Svetog Save 14, 11000 Beograd, Srbija Finansijska institucija. krediti za pri\Tedu i građanst\ o

„М А \Т  E M ” doo, Valjevo Popučke bb,
14000 Popučke-Valjevo, Srbija

proiz\ odnja i prodaja sušara za voće

„ M E T A L -IN Ž E N JE R ING ” doo, Ivan jica Dubrava bb,
32250 Ivanjica, Srbija

Proizvodnja procesne opreme, posebno za preradu zamrznutog 
\ oća i povrća (maline, jagode, kupine, višnje...)

„M E S O P R O D U K T ” ztr, R um a Atanasija Stojkovića 106, 22400 Ruma, 
Srbija

proizvodnja i prerada suvomesnatih proizv'oda

„O B M O Č N A  O BR TN O  P O D JE T N IŠ K A  Z B O R N IC A ”, 
O rm ož, Slovenija

Ljutomerska cesta 30, Ormož, Slovenija

O B R .4D O V IĆ  RADE Požarevačka 8, Valjevo, Srbija majstor za izradu štimovanih frula od drveta šljive i ostalih

„O P P O R T U N IT V  BAN KA”  ad, Novi Sad Bulevar oslobođenja 2A, 
21000 Novi Sad, Srbija

bankarstvo i finansijske usluge

„O P T IM O N IA ” , S ta ra  Pazova Jana Sikore 19,
22300 Stara Pazova, Srbija

Proizvodnja opreme za preradu voća i povrća

O PĆ IN A  N E D E L IŠ Ć E , H rv a tsk a M aršala Tita 1, Nedelišće, Hrvatska lokalna samouprava

$ја.



Н А ЗИ В  И ЗЛА ГА ЧА M E C T O И А Д РЕ С А Д Е Л А Т Н О С Т

Pod pokrov ite ljs tvom  opštine N edelišće, na S ajm u šljiva O sečina 2016. zajedn ičk i su nas tup ile  i p redstav ile  se sledeće k om pan ije

„T O R O ID  -  E N E R G IJA ” doo N edelišće, Čakovečka 20, 
40305 Nedelišće, Hrvatska

Proizvodnja toroidnih transrofmatora, usluge i servi

„S T R O JA R S T V O  B R A N IL O V IĆ ” , Čakovec N eum annova 1,
40 000 Čakovec, Hrvatska

proizvodnja vinogradarskog programa

„M E G A M E T A L " doo, Nedeiišće Varaždinska 45,
40305 Nedelišće, Hrvatska

Proizvodnja priključnih mašina u poljoprivredi

„V IK  -  K R IŠ T O F IĆ ” , M acinec Školska 11,
40306 M acinec. Hrvatska

Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju 
i hlađenje

„B A Č V A R IJA  S R N E C ”, N edelišće Josipa Štolcera Slavenskog 5 , 
40305 Nedelišće, H n 'atska

Proizvodnja bačava

O B Č IN A  SR E D IŠČ E  OB DRAVI, S lovenija Trg Talcev 4
2277, Središče ob Dravi, Slovenija

lokalna samouprava

Pod pokrov ite ljs tvom  opštine S tredišče ob D rav i, n a  S ajm u  šljiva O sećina 2016. za jedn ičk i su nas tup ile  i p redstav ile  se sledeće kom pan ije

T U R IS T IČ K O  D R U ŠTV O  „S R E D IŠ Č E  OB D RA V I” Trg Talcev 3,
2277 Središče ob Dravi, Slovenija

„JE R U Z A L E M  SAT” dd, O lja rn a  S redišče ob D rav i L jutom erska cesta 4,
2277 Središče ob Dravi, Slovenija

O B Č IN A  O R M O Ž , Slovenija Ptujska cesta 6, 2270 Ormož, Slovenija lokalna samouprava

„P L E M IĆ  K O M E R C ” doo, O sečina N em anjina 8.
14253 Osečina, Srbija

sušenje šljiva, otkup i prerada šumskih plodova jedinstveni 
su po sušenim jezgrama koštica kajsije i šljiv

„P O D G O R IN A  F R U C H T ” doo, O sečina Pere Jovanovića K om irićanca 27, 
14253 Osečina, Srbija

Kao deo Gruenewald Grupacije bavi se otkupom, preradom 
i izvozom voća i voćnih koncentrata na tržište EU, Rusije i 
SAD. Preko Grupacije dobar deo robe plasira se i na ostala 
tržišta u svetu. U srcu voćarskog kraja otkupljuje: zovu, 
jagode, maline, višnje, kupine, šljive, dženarike, borovnice, 
jabuke, šipurak, dunje. U svom sastavu ima hladnjaču, 
fabriku tople prerade i sušaru...

„P O D G O R IN A  PL A S T ” sztr, O sečina Braće Nedić 62, 14253 Osečina, Srbija proizvodnja kaca i rezervoara, proizvodnja polietilenskih 
kesa svih dimenzija, folija širine do 180 cm, kese za 
pakovanje suve šljive i trgovina proizvodima od plastike i 
drugim galanterijskim proizvodima

ТРАКТОР ПО МЕРИ - Млади подгорски воћар на сајамској изложби 
механизације

ЛИДЕРИ У ЗАДРУГАРСТВУ - Директор 33 „Пецка” Средоје 
Јеросимовић са гостима

„PO D G O R IN A  V O Ć E ” doo, O sečina K arađorđeva 164, 14253 Osečina, Srbija otkup i prerada voća, pre svega, suve šljive

„P O D G O R K A ” s.t.p .u .r, O sečina Vojvode Stepe 43, 14253 Osečina, Srbija proizvodnja alkoholnih pića

P O D R U M  V O Ć N IH  V IN A  „R O M A N SA ” , Valjevo Braničevska 7, 14000 Valjevo, Srbija proizvodnja voćnih vina ( od kupine, maline, višnje, 
jagode...)

PO L JO P R IV R E D N A  STR U Č N A  I SAVETODAVNA 
SLU ŽBA  VA LJEV O

Birčaninova 128 a, 14000 Valjevo, Srbija Pružanje besplatnih, preporuka, saveta, izvođenje ogleda u 
biljnoj istočarskoj proiz\'odnji, organizovanje predavanja, 
radionica, savetovanja i seminara. stmčnih manifestacija u 
poljoprivredi, kontrola bilja i biljnih proizvoda namcnjenih 
izvozu

P O L JO P R IV R E D N O  G A ZD IN STV O  
„K R S T IV O JE V IĆ  M IR O SLA V ”, M ionica

14204 Krčmar, M ionica, Srbija poljoprivredno gazdinst\'o

„P R O C E S S IN G ” szr, Č ačak Đorđa Tomaševića bb, 
32000 Čačak, Srbija

Kompletan program proizvodnje sušara za voće i povrće, 
lekovito i aromatično bilje, različitih kapaciteta i karak- 
teristika, izrada mašina za pripremu voća za sušenje kao i 
postsušioni period

„P R O M O S E T ” doo. Vrelo, opština  Ub 14214 Banjani, Srbija prodaja savremenih, profesionalnih plastcnika

„P R Ž IO N IC A  K A FE  JE R O S IM O V IĆ ” , Pecka, O sečina K ralja Petra Prvog 38, 
14207 Pecka, Srbija

pržionica kafe



Н Л ЗИ В  ИЗЈ1АГАЧА M E C T O  II А Д РЕ С А Д Е Л А Т Н О С Т

„PČELA RSTN  О R A D O V A N O V IĆ  -  S O K O L S K E  PLA - 
N IN E ” , \  aljevo

M ilorada Ristića 69/3. 
14000 Valjevo, Srbija

„R.ADOVAČA” szr-A tlić R adoslav , Ub Trnjaci .
14210 Ub, Srbija

Proizvodnja i prodaja kazana za rakiju sa retif kolonom, 
pasirki za voće i povrće ...

„SK.ALA G R E E V ’ doo, S ubotica Segedinski put 90, 
24000 Subotica, Srbija

prodaja sistema za navodnjavanje. đubriva, saksija

„ST U D IO  3D A R T ” szr D rag o lju b  Ž ark o v ić  pr, O sečina Pere Jovanovića Kom irićanca 3, 
14253 Osečina. Srbija

Stari zanati, duborez i rezbarenje na drvetu, izrada ikona. 
umetnički atelje

„STA R I V IT E Z ” doo, K ru p a n j Z av lakabb , 15314 Krupanj, Srbija Proizvodnja sljivove rakije

„SV N G EN TA  A G R O ” doo, B eograd Om ladinskih brigada 88b, 11070 Novi 
Beograd. Srbija

najveći proizvođač sredstava za zaštitu bilja u svetu i 
uopšte u agrobiznisu. poseduje značajan udeo na tržištu

„ТМВ DIAMOND” doo, Pančevo N ikole Tesle 2,
26000 Pančevo, Srbija

prodaja organskih đubriva: zeo-min, zeo mag, zeo-pullus 
2015. fito bio 20, fito mil, fito bor 10, fito botryfim. fito 
max 1-90, fito cal ultra

„Š IR E T  -  M A Č K A T "- ŠO PA L O V IĆ  D R A G O L JL  B szr, 
M a čk a t-Č aje tin a

Carevo M ačkat,
31310 Čajetina, Srbija

proizvodnja mesnih prerađevina

,,Š A P T O \’IĆ ” doo, Požega Gorobilje bb,
31210 Požega, Srbija

0\iašćeni distributer i serviser programa Lombardini. TPS 
Labinprogres, Tomo Vinko\ić, Husqvama ...

„T E H N O -P L E T ” szr. O sečina Karađorđeva 142, 
14253 Osečina, Srbija

proizvodnja sportskih i zaštitnih rureža, pljosnatih i okrug- 
lih pertli za obuću. kedera za namestaj. kanapa...

„T.I.S .O . ĆOKOLADNT S \T J E T ” . Tuzla Prekinute m ladosti 10,
75000 Tuzla, Bosna i H ercegovina

proizs odnja i promet ćokoladnih figura i poslastica

T U R IS T IČ K A  O R G A N IZ A C IJA  O P Š T IN E  STARA 
PAZOVA

Svetosavska 11,
22300 Stara Pazova, Srbija

turistička organizacija

T U R IS T IČ K A  O R G A N IZ A C IJA  „P O D G O R IN  A” . 
O sečina

Karađorđeva 56, 
14253 Osečina, Srbija

turistička organizacija

„V A LJEV SK A  PIV A RA ” ad . Valjevo Birčaninova 151, 14000 Valjevo, Srbija proizA odnja piva i sokova

•A’A PA K ” doo, Valjevo Poparski put 97, 14000 Valjevo, Srbija proizvodnja razne \Tste kartonske ambalaže

„V IP L A S T ” s z r . O džaci Žarka Zrenjanina 9a, 
25250 Odžaci, Srbija

proizvodnja kopči za vezivanje voća i po\TĆa

Z E M L JO R A D N IČ K A  Z A D R U G A  „Р Е С К А " , PEC K A Vojvode Putnika 1. 
14207 Pecka, Srbija

Najveća kompanija iz oblasti otkupa i prerade voća na 
teritoriji opštine. U svom sasta\-u ima hladnjaču. sušaru za 
šljive,a poseduje i HACCP sertrfikat

\\T E N E R  STA D TISC H E O S IG U R A N JE  ado, B eograd Trešnjinog cveta 1,
11070 Novi Beograd, Srbija

sve \Tste osiguranja

„\V E L T O N ”, O sečina - Proizs odi: „ J a d a r  p a k ” doo, 
O sečina

K arađorđeva 127, 
14253 Osečina. Srbija

proiz\ odnja čajeva. kafe. začina ...

Iz ložba sadnog  m a te rija la

R A SA D N IČ A R  M A R K O V IĆ  \TELIB O R  - \ ’EC A 14252 Valjevska Kam enica. Srbija

R A SA D N IK  M IJA IL O \T Ć  R.AJO Planinica-M ionica. Srbija.

R A SA D N IČ A R  L U K IĆ  DRA G A N . K ruševac Selo Lazarevac bb, 
37000 Kruševac, Srbija

(D eta ljn iji podaci o učesnicim a 11. S ajm a šljiva u O sečini u sa jam skom  „K ata lo g u  izlagača i spo n zo ra” za  2016. godinu)
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ШЉИВА

Поштовани,

Све досадашње учеснике, 

посетиоце и пријатеље Осешше и 

Сајма шљива позивамо на ново дружење 

крајем авг)'ста 2017. године.

»Добром»алиш1 посело ко4  допекк рвкма 
шч»»1вшии>\. гхтрчс х\е(м са гтеклтелом ад шчив,» »
Totua сум ш,чмм

•Етмо дворншто: тктродтм радммост. традицмоналнм 
ПрОНТкОДН ОД Ш VMBt4

•Турмстичко pasr\e.viH»c Осечмме фнЈакоримд ц 
аутобусом Пра\л н.\ I939r.

•Свечанм дефиле - крдчЈнкт ш-чиве 
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ПРЕДАВАЊА 0  ТЕХНОЛОГШП ГАЈЕЊА И ЗАШТИТИ ШЉИВА И МАЛИНА

Едукација подгорских воћара
Овогодишња предавање и „округли столови” на Сајму шљива 

почели су темом: „Технологија гајења шљиве". 0  томе су детаљније 
говорили стручњаци из Пољопривредне саветодавне стручне 
службе Ваљево. Првог дана Сајма у централном делу сајамске 
хале, који је намењен за едукативне скупове, стручно предавање 
на тему „Заштита шљиве” одржала је дипл. инж. Милена Петровић 
(„АГРОСАВА”, Београд).

Следећег дана подгорским воћарима нове информације на 
тему: „Технологија гајења малине” понудшш су агрономи из ПССС 
Ваљево, док је дипл. инж. Сретен Радосављевић („АГРОСАВА”, 
Београд) имао излагање на тему: „Заштита малине".

Скупови су били солидно посећени, истина неки мало слабије, 
а неки мало боље. Утисак је да упркос озбиљном, одговорном 
и квалитетном приступу од стране предавача и организатора, 
пољопривредни произвођачи из године у годину не показују у 
масовнијем броју очекивану заинтересованост за овакав вид 
едукације.

Отуда се намеће размишљање да би у наредном периоду на 
том плану нешто требало мењати. Пре свега, потражити начине 
како да се наука и струка на једној, а произвођачи на другој страни 
што више приближе једни другима, а на свестрану корист и задовољство.

ЕДУКАДИЈА-Са једног од сајамских предавања из воћарства

ОБЈАВЈБЕН ПРИРУЧНИК ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ

„Шљива угледала светлост дана
Пољопривредна саветодавна и стручна 

служба Ваљево, поводом Сајма шљива у 
Осечини и повећаног интересовања воћара из 
Колубарског округа за гајење шљива, приредила 
је и објавила приручник за произвођаче под 
кратким и јасним, језгровитим и једноставним 
називом „Шљива”. Књигу су потписали аутори 
Драгољуб Драгојловић, Јован Милинковић, 
Весна Јанковић и Ђорђе Совиљ, еминентни 
пољопривредни стручњаци из Ваљева.

-Циљ је да се коришћењем ове публикације 
дође до квалитетније и рентабилније производње 
шљиве и добију здравствено безбедни плодови -  
навео је у предговору Радиша Панић, директор 
ПССС Ваљево, истичући да је посебну пажњу 
шљиви посветила Општина Осечина, која већ

11 година организује сајамске 
манифестације посвећене управо 
овој воћној врсти.

Уз низ научних запажања, 
стручних савета и практичних 
искустава, у приручнику се 
налазе и бројни корисни и 
занимљиви податци, који 
подсећају на историјат и 
достигнућа у производњи и 
преради. Истовремено се указује 
на велике могућности за даљи 
развој, као и значај приликом 
употребе свеже или прерађене 
шљиве у људској исхрани.

ПРИРУЧЕШК - Публикација „Шљива”

ЗА СЈ1АДОКУСЦЕ - Крај сајамске хале стално се крчкао пекмез од шљива
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Двестотине узорака и -  медаља!
Шампион оцењивања квалихета јаких алкохолних пића на Сајму 

шљива 2016. године и освајач престижног пехара је „ББ Клековача” 
из Бајине Баште. Освајач другог места и пехара у укупном пласману 
је  „Promont Distilery” из Новог Сада, а трећег (и такође пехара) 
„Браћа Томашевић” из Пријепоља.

ШАМПИОН ОЦЕЊПВАЊА РАКИЈА - Представник ,.ББ Клековача” 
Бајина Башта са Николом Томићем

Комисија у чијем саставу су били: председник проф. др 
Нинослав Никићевић (Пољопривредни факултет, Земун) и чланови 
др Иван Урошевић (Пољопривредни факултет, Београд), др Бранко 
Поповић (Институт за воћарство. Чачак) и дипл. инж. Љубиша 
Станковић (Пољопривредни факултет, Земун), а секретар дипл.

инж. Биљана Мићић (Општинска управа Осечина), радила је 7. и 
8. августа у фантастичном амбијенту етно домаћинства „Матића 
авлија” у Белотићу.

Посао није био ни мало лак. с обзиром да је пред њима за 
прептедање и оцењивање било рекордних 201 узорака „жестоких” 
пића од чак 98 пријављених учесника из региона. Након исцрпног 
рада Комисија је  доделила укупно 199 медаља, и то: 19 великих 
златних, 33 златних, 123 сребрних и 24 бронзане медаље. док су два 
узорка дисквалификована.

На основу правилника Сајма главна признања по категоријама 
припала су:

ГРУПА „ШЉИВОВИЦА”: победник и освајач пехара и велике 
златне медаље је „Стари Витез” из Завлаке. Друго место, пехар и 
велика златна медаља припали су СЗР „Радовача” из Уба, а треће, 
уз пехар и златну медаљу, Драгићу Гајовићу из Губеревца.

ГРУПА „ПОДГОРСКА ШЉИВОВИЦА”: Признање за најбољу 
„Подгорску шљивовицу”, пехар и златну медаљу понео је Милорад 
Секулић из Гуњака. На другом месту, са пехаром и златном медаљом, 
је  Живота Ерић из Горњег Црниљева, док је трећи (такође пехар и 
златна медаља) Ненад Пантелић из Драгијевтше.

ГРУПА ОСТАЈШХ ВОЋНИХ РАКИЈА: Прва два места и две 
велике златне медаље отишле су: ..Promont Distilery” из Новог Сада. 
једна за ракију „вилијамовку”, а друга за ракију од дуња. Треће 
место и велика златна медаља од сада красе већ пребогате трофејима 
витрине ,ЉБ Клековача” нз Бајине Баште.

ГРУПА СПЕЦИЈАЛНИХ РАКИЈА: II у овој категорији тријумф 
и то потпуни „ББ Клековача” из Бајине Баште - прво, друго и треће 
место са три велике златне медаље, и то: за клековачу специјал, 
јачине 43% из 2011. затим за ракију клековачу, јачтше 43% из 2013. и 
за ракију траварицу, јачине 40% из 2013. године.

СВИ ОСВАЈАЧИ МЕДАЉА

Потврда високог квалитета
Подужи списак произвођача „жестоких” 

пића чија је  основна сировина шљива или 
неко друго воће, а који су на 11. Сајму шљнва 
заслужили медаље, нај бољаје потврда високог 
квалитета производње ракије у деловима 
региона и Србије, читавом Колубарском 
округу и, наравно, на територији општине 
Осечина. На челу листе освајача медаља је 
једанодпрошлогодишњихпобедника-„Стари 
витез”, Завлака из Н. Београда, односно 
Лука Перић. који се окитио ВЕЛИКОМ 
ЗЛАТНОМ за „Шљивовицу-препеченицу”, 
2001. Затим следе: Вилотић Ненад из Гуњака, 
који је добио СРЕБРНУ за „Препеченицу” 
2014, Пантелић Душан из Е. Црниљева-ДВЕ 
СРЕБРНЕ за „Шљивовице” из 2010. и 2009: 
Марган Страхиња из Панчева- СРЕБРНУ за 
„Банатски калвадос” (јабука) 2013. и ЗЛАТНУ 
за „Прандину шљиву” 2010; Мијаиловић 
Мирјана из С.Осечине-ДВЕ СРЕБРНЕ за 
„Ракију шљиву" 2015. и „Ракију дуњу” 
2013. и ЗЛАТНУ за „Ликер малина” 2014; 
Маринковић Здравко из Лопатња-СРЕБРНУ 
за „Виљамовка” 2013; Симић Србислав из 
Гуњака-СРЕБРНУ за „Шљивовицу” 2010; 
Јовановић Младен из Туђина-СРЕБРНУ за 
„Шљивовицу” 2012; Марковић Милорад из 
Братачића- ДВЕ СРБРНЕ за „Шљивовице” 
из 2000; Александрић Ђорђе из Обреновца, 
Уровци- СРЕБРНУ за „Крушку” 2015; Васић

Станимир из Шапца-ЗЛАТНУ за „Дуњу” 
2011, Миловановић Златомир из Г. Црниљева- 
СРЕБРНУ за „Шљивовицу” 2012. Павловић 
Јован из Г. Црниљева-ТРИ СРЕБРНЕ за 
„Ракију од суве шљиве”, „Јабуковачу”, обе 
из 2013. и „Крушку”
2011. а „Малина” 2011. 
је  дисквалификована;
Лукић Чедомир из 
О сеч ине -С РЕ БР НУ  
за „Пожегачу” 2013;
Матпјевић Милан из 
Младеновца-ЗЛАТНУ 
за „Брковачу” 2003. 
и ВЕЛИКУ ЗЛАТНУ 
за „Мацарку” 2003;
Симић Горан из Г.
Црниљева-СРЕБРНУ 
за „Шљиву без кошпе”
2014; Лакчевић Славко 
из Даниловграда,
Село Загорак, Црна 
Гора-ДВЕ СРЕБРНЕ 
за „Ракију лозу” 2012 
и „Клековачу ” 2013;
Миловановић Слободан из Г. Црниљева- 
ДВЕ СРЕБРНЕ за „Ракију од суве шљиве” 
2011. и „Кајсивачу” 2013; Догањић Дејан 
из Аранђеловца-ЗЈЈАТНУ за „Шљивовицу” 
2013; Контић Драгутин из Даниловграда,

Црна Гора-СРЕБРНУ за „Лозу” 2012; Тасић 
Стојан из Аранђеловца-ДВЕ СРЕБРНЕ за 
„Комовицу” 2012. и „Крушковачу” 2013. 
и ЗЛАТНУ за „Шљивовицу” 2005: Рутић 
Плија из Борче-ДВЕ ВЕЛПКЕ ЗЈЕАГНЕ за

РАКПЈЕ ОД КОЈПХ НЕ БОЛИ ГЛАВА-Најбољи произвођачи ракије

„Шљивовицу” 1998. и „Дуњевачу” 2014. и 
ЗЛАТНУ за „Шљнвовицу” 2000; Милетић 
Саша из Обреновца-БРОНЗАНУ за .Начанску 
родну” 2015;



Из Бајине Баште све се позлатиле
„ББ Клековача” из Бајине Баште -  ТРИ ЗЛАТНЕ 
за „Клековачу” 2013. „Кајсијевачу”, 2013. и 
„Ракију белу љуту" 2011, онда ПЕТ ВЕЈШКИХ 
ЗЈ1АТНИХ, и то за „Клековачу специјал”
2011. „Траварицу” 2013, ..Виљамовку” 2013, 
„Дуњевачу” 2013. и „Дуњевачу барик” 2014; 
Јанковић Марко из Г. Црниљева-СРЕБРНУ 
за „Шљивовицу” 2012; Миловановић Драган 
из Г. Црниљева-СРЕБРНУ за „Шљивовицу” 
2012; Васиљевић Илија из Царине-СРЕБРНУ 
за „Шљивовицу” из 2010. а БРОНЗАНУ за 
..Дивљу крушку” 2014; Ћокић Цветко из 
Царине-БРОНЗАНУ за „Ракија од кајсије и 
шљиве” 2014, Ибоља Фекете из Бачке Тополе- 
ДВЕ СРЕБРНЕ за „Шљиву” 2015. и „Крушку" 
2015, Шефер Антал из Бајше, Бачка Топола- 
БРОНЗАНУ за „Комовицу кевединку” 2015; 
Ерић Живота из Г. Црниљева-ЗЈТАТНУ за 
„Препечсница” 2007 и 
СРЕБРНУ за „Ракију од 
пожегаче” 2012; Крвавац 
Видослав из Трновице,
Пљевља, Црна Гора- 
БРОНЗАНУ за „Ракију 
од дивље крушке”
2015. и СРЕБРНУ за 
„Ракију од јабуке” 2014;
Тодоровић Драган,
Лозница-ДВЕ СРЕБРНЕ 
за „Шљивовицу” 2014. 
и „Шљивовицу” 2009,
Мијић Зоран из Красаве
код Крупња-ТРИ СРЕБРНЕ за „Ораховачу с 
ванилом” 2012, „Медовачу” 2016. и „Траварицу”
2012, као и ТРИ БРОНЗАНЕ за „Нановачу” 
2015, „Стару крушку такушу” 2010. и „Стару 
јабуку жутицу” 2014; Мићић Зоран из Гуњака- 
СРЕБРНУ за „Шљивовицу” 2015, Пешовић 
Јован из Баљевиа на Ибру-ЗЛАТНУ за „Ракију 
од шљиве” 1985; Глишић Александар, село 
Шуме, Топола-ЗЛАТНУ за „Ликер дрен-

мед” 2012, ТРИ СРЕБРНЕ за „Крушку” 2011, 
„Комовицу” 2012. и „Шљивовицу” 2010. и ДВЕ 
БРОНЗАНЕ-за „Шљивовицу препеченицу” 
2015. и „Шљивовицу” 2011; Крстивојевић 
Мирослав, Крчмар, Мионица-СРЕБРНУ за 
„Ракију од шљиве” 2015, Л ажетић Новак из Бачке 
Паланке-ДВЕ СРЕБРНЕ за „Ракију од шљива” 
из 2015. и 2013; Живановић Славко из Лопатња- 
СРБРНУ ЗА „Шљивовицу” 1994; Бајић Мирјана 
из Зрењанина-ДВЕ СРЕБРНЕ за „Кајсијевачу- 
препеченицу” 2014. и „Шљивовицу- 
препеченицу” 2007. и ЗЈ1АТНУ за „Лозовачу- 
препеченицу” („мускат отонел”) 2015; Јовановић 
Јован из Деспотовца-СРЕБРНУ за „Шљивовицу” 
2015; Филиповић Драган из Лопатња-СРЕБРНУ 
за „Шљивовицу” 2005; Топаловић Милован 
из Царине-СРЕБРНУ за „Шљивовицу” 2009; 
Ивановић Бранко из Г. Црниљева-БРОНЗАНУ

за „Шљиву 
п р е п е ч е н и ц у ” 
2009; Ивановнћ 
Јован из Т 
Ц р н и љ е в а -  
С Р Е Б Р Н У 
за „Крушку” 
2013; Јанковић 
Томислав, Г. 
Ц р н и љ е в о -  
С Р Е Б Р Н У 
за „Шљиву 

препеченнцу” из 
2009; Несторовић 

Горан, село Миљевци, Пријепоље-СРЕБРНУ за 
„Шљивовицу” 2013; Миловановић Миладин из 
села Пријевора, Трбушани код Чачка-СРЕБРНА 
за „Виљамовку” 2013; Петровић Добривоје из 
Радинаца-ДВЕ СРЕБРНЕ за шљивове ракије из 
2005.и2009;ПоповићДушкоизЧачка-СРЕБРНУ 
за „Ракију од шљива” из 2010; Кнежевић Нада 
из Вршца-БРОНЗАНУ за ракију „Јабука -  дуња” 
2013 и СРБРНУ за „Шљивовицу-препеченицу”

„МАТИЋА АВЈ1ИЈА”-На крају оцењивања ракија

По „кеса злата” у Нови Сад и Пријепоље
,,PromontDistilery” Нови Сад-ТРИ ВЕЛИКЕ 

ЗЛАТНЕ за „Ракију Виљамовку” и две ракије од 
дуње, све из 2013, затим ДВЕ ЗЛАТНЕ за ракије 
од кајсија и шљива, обе из 2013; Мартиновић 
Светозар „Мартиновић дестилерија” Бачка 
Топола-ЗЛАТНУ за „Лековиту ракију од зове” 
2007, као и ЧЕТИРИ СРЕБРНЕ за „Ракију од 
вишње” 2007, „Медовачу” -  мед од босиљка 
фарбана сушеним босиљком 2012, „Лозовача- 
Молдавка непрскана” 2007, „Дудовача” 
из 1992. и БРОНЗАНУ за „Кајсијевачу” 
2012; СТПУР „Подгорка” Драган Поповић, 
Осечина- 20 СРЕБРНИХ и то за „Ракију од 
дуња” 2010,„Ракију травирицу-Мелем”, ракије 
„Клековачу”, „Кајсијевачу”, све из 2015, 
„Горску капљицу” 2009, „Ракију од шљива”- 
препеченицу из 1998, 1989, 1996, 1995, две из 
2010, две из 2011, четири из 2012, две из 2013. и 
„Ракију са додатком меда” 2015, онда ЗЛАТНУ 
за „Ракију траварииу” 2015, ТРИ БРОНЗАНЕ за 
„Ракију Виљамовку” , „Ракију од меда”, обе из 
1914. и „Ракију од крушке” 2015, док је „Ракија 
од јабуке” 1995,- дисквалификована; Секулић 
Милорад, Гуњаци-ЗЛАТНУ за „Шљивовицу”

1993; „Браћа Томашевић”, Пријепоље-ТРИ 
ВЕЛИКЕ ЗЛАТНЕ за „Ракију од шљиве” 2010, 
„Ракију од дивље крушке” 2013. и „Ракију 
лозовачу” 2015, а ЗЛАТНУ за „Ракију од шљиве” 
2000; Савић Драган, Осечина-ДВЕ БРОНЗАНЕ 
за „Шљивовицу -  чуваркућу” и ракију „ 
Шљивовица подгорска-аронија сибирска”, обе 
из 2002; Гајевић Драгић, Губеревац- ЗЛАТНУ 
за „Ракију шљивову препеченицу - црвене ране” 
из 2010. и ВЕЛИКУ ЗЛАТНУ за „Шљивову 
препеченицу Метлаш” 2006; Томић Слободан 
из Царине-СРЕБРНУ за „Шљивовицу” 2013; 
ВучићевићМирко,Осладић-СРЕБРНУза„Ракију 
од шљива” 2012; Пантелић Ненад, Драгијевица- 
ЗЛАТНУ за „Шљивовпцу” 2009; Томић Никола, 
Царина-ЗЛ АТНУ за „Шљивовицу” 2011: Костић 
Милан, Скадар-СРБРНУ за Дачанску родну” 
2013; Младеновић Милорад, Драгијевица- 
ЗЛАТНУ за „Шљивовицу” 2013. и СРЕБРНУ 
за „Шљивовицу” 2011; Глигорић Сузана, 
Остружањ -ДВЕ СРЕБРЕШ за шљивовице 
препеченице из 2014. и 2015; и Матић Зоран, 
Белотић -  СРЕБРНУ за „Шљивовнцу” из 2006. 
године.

2013; Јовичић Драган из Гуњака-ДВЕ СРЕБРНЕ 
-  за „Шљивовицу” 1963. и „Поломку” 1990, а 
БРОНЗАНУ за „Медовачу” 2015;

Ус п е хУб љ а н а
СЗР „Радовача” из Уба-ДВЕ ВЕЛИКЕ 

3JIATHE за „Радовача шљиву” 2005. и „Радовача 
кајсију” 2009. и ЗЛАТНУ за „Радовача дуњу” 
2009; Танасковић Милорад, село Милићевци, 
Чачак-ДВЕ СРЕБРНЕ за „Дедину ракију од 
кајсија” и „Дедину ракију од шљива”, обе из 
2010, Радивојевић Зоран, Крупањ-ЗЛАТНУ 
за „Шљивовицу препеченицу” и СРЕБРНУ за 
„Шљивовицу траварицу”, обеиз2010, Мишковић 
Андрија, Крупањ-СРЕБРНУ за „Шљивовицу 
препеченицу” 2011; Матић Живорад, Крупањ- 
ТРИ СРЕБРНЕ за „Шљивовицу” 2012, 
„Крушковачу” и „Купиновачу”, обе из 2010; 
Јовичић Владимир из Ваљева-СРЕБРНУ за 
„Крушку виљамовку” 2015; Милетић Душан, 
Годачица, Краљево-ЗЈХАТНУ за „Шљиву 
ранку” 1990. и ДВЕ СРЕБРНЕ за „Пожегачу 
ранку” 1994. и „Пожегачу” 1994; Исаиловић 
Милан из Царине-СРЕБРНУ за „Шљивовицу” 
2010: Спасић М. Драган. Рудовци-СРЕБРНУ 
за „Шљивовиски” 2015; Караџин Светозар- 
СРЕБРНУ за „Комовицу” 2006; Симић 
Слободанка, Куршумлија- ДВЕ ЗЛАТНЕ за 
„Домаћи ликер од шумског воћа” 2013. и 
„Шљиву” 2004; ПД „Ртањска ватра” из Бољевца 
-ВЕЛИКУ ЗЛАТНУ за „Дуњу барик” 2012, 
ЗЛАТНУ за „Дуњу белу” 2014. и БРОНЗАНУ 
за шљивовицу „Стара Левчанка” 2005; Минић 
Иван, Деспотовац-ДВЕ СРЕБРНЕ за шљивовицу 
„Златни левак” 2014. и „Пожегачу” 2015; 
Станковић Златко, Лазаревац-ДВЕ СРЕБРНЕ за 
Шачанку родну” 2015. и „Лозовачу” 2014; Мићић 
Раде, Осечина-СРЕБРНУ за „Шљивовицу” 2013; 
Миловановић Миодраг из Бање Ковиљаче-ДВЕ 
СРЕБРНЕ за „Шљивовице” из 2010. и 2011, 
а ЗЛАТНУ за „Шљивовицу” 2013; Јовановић 
Јован, Туђин-ДВЕ СРЕБРНЕ за „Шљивовицу” и 
„Јабуку" из 2010. и ДВЕ БРОНЗАНЕ за „Гуњу” 
и „Крушку” из 2010; Пантелић Драгиша из 
Драгијевице-СРЕБРНУ за „Шљиву љуту” 2015; 
Крсмановић Драган, Лопатањ-СРЕБРНУ за 
„Шљивовицу” 2015; Антић Драган, Лозница- 
ЗЛАТНУ за „Шљивовицу” 1997, Корићанац 
Андрија, Лађевци, Краљево- ДВЕ СРЕБРНЕ 
за ракије од шљиве и дуње из 2010; Нешић 
Милан, Лајковац-БРОНЗАНУ за „Јабуку са 
медом” 2015; Ћорђевић Драгиша, Чибутковица, 
Лазеревац-СРЕБРНУ за „Препеченицу 
рановачу” 2013; Марковић Слободан, Лајковац, 
Ћелије-СРЕБРНУ за „Препеченицу” 2013; 
Здравковић Зоран, Чибутковица, Лазаревац- 
СРЕБРНУ за „Препеченицу" 2014; Павловић 
В. Миломир- СРЕБРНУ за „Шљивовицу 
препеченицу” 2014; Марковић Никола, Ковин- 
СРЕБРНУ за „Виљамовку” 2015, а ЗЛАТНУ 
за „Ракију од брескве” 2015; Бојичић Жељко, 
Пепељевац, Лајковац-СРЕБРНУ за ,Начанку 
најбољу” 2013; Петровић Душан, Ратковац, 
Лајковац-БРОНЗАНУ за „Чачанку родну” 2013; 
Јеремић Срећко, Ратковац, Лајковац-СРЕБРНУ 
за „Стенлеј” 2013;



ПРЕДСАЈАМСКО ВЕЧЕ И ТРОДНЕВНА ДЕШАВАЊА НА ..ПОСЕЈГУ КОД ЛАМПЕКА"

Д руж ењ е уз нове ш љ иве, стару ракију и песме
Посетиоце који су први пут дошли на Сајам шљива 

у Осечину већ на улазу у сајмиште, на месту које је  
означено као „Посело код лампека”, очекивало је  
пријатно изненађење. Добродошлица уз осмех и лепе 
речи од стране домаћина „подмлађених” бројним 
сарадницима -  волонтерима већ на улазу никога није 
могла да остави равнодушним.

Онда -  послужење. Бесплатна дегустација топлих 
сувих шљива из „Иверкове” сушаре, која је  постављена 
на сајамском простору. За децу, а по жељи и за одрасле, 
кришка хлеба премазена врућим пекмезом, који се 
три дана и ноћи непрекидно крчкао у великом казану 
код хале. А, за љубитеље „добре капљице” - посебно 
задовољство. Док су крај лампека, у друштву аниматора 
- изворне групе из околине Лознице- уз песму и игру, 
пошалице и свирку чекали да кроз ,дгулу” протекне

ПОВЕЛИ КОЛО - Млада постава фолколраца из Осечине

нова ракија, своја осушена грла освежавали су старом, 
коју су на чашице неуморно нудили млади домаћини 
обучени у народну ношњу.

Предсајамско вече, по традицији, било је изузетно

САЈАМ ШЉИВА

сечина

ПОСЈТУЖЕЊЕ-Кришка пекмеза за сваког госта

пријатно за све. Нарочито га је  украсио прошлогодишња 
победник у говорењу здравица Петар Петровић, свестрани 
лознички уметник Петар од Јадра, који је  подсетио на 
лањске шампионске поздравне стихове. После је  уследило 
потпаљивање сушаре и прасак прангије са брда, као 
уобичајена најава почетка Сајма. па се „разиграло коло 
вито” ...Развили су га млади чланови фолклорног ансамбла

КАО НЕКАДА-Део атмосфере са „Посела код лампека”

Културно-уметничког друштва „Крушик-Пластика”, а 
прихватшш тек пристигли учесници и гости Сај.ма. као и 
мештани Осечине и околине...

ПЕСНИЧКИ ПОЗДРАВ-Петар Петровпћ - Петар од Јадра



ПАНЕЛ 0  МАНИФЕСТАЦИОНОМ ТУРИЗМУ

Проширује понуду и подстиче развој села
Манифестациони туризам доприноси 

проширењу и побољшању туристичке понуце, 
као и бржем и успешнијем развоју малих, 
пре свега сеоских подручја. То је један је од 
најважнијих закључака сајамског „Округлог

ТУРИСТИЧКА ЕДУКАЦША - Панел о манифестацијама 

стола” на тему: „Значај манифестација у 
туристичкој понуди и утицај на развој руралних 
средина”.

Учеснике панела у оквиру едукативног 
дела 11. Сајма шљива у Осечини у ову тему 
увела је доц. др Ивана Дамњановић, испред 
Факултета здравствених, правних и пословних 
студија Ваљево Универзитета Сингидунум 
из Београда. Она је у свом занимљивом и 
запаженом излагању дала мноштво примера

афирмисаних дестинација које су се фокусирале 
на развој манифестационог туризма. При томе је 
нагласила све елементе одрживог туризма који су 
неопходни да би манифестације биле успешне и 
традиционалне, а своја запажања поткрепила је 

богатим искуствима са 
манифестација које се 
одвијају у организацији 
факултета на којем 
ради.

У дискусији која је 
уследила учествовали 
су: Ненад Иконић
(МТБ крос „Путеви 
Сокола”), затим Вук 
Стаменковић („Опен 
Миндед Фест”) и Зоран 
Богићевић („Гучевска 
МТБ битка”). Они 
су кроз конкретне 

примере организације манифестација у својим 
срединама, усмеравајући пажњу на потенцијале 
али и проблеме на које се мора обратити пажња 
приликом њиховог приређивања.

Након официјелног дела „Округлог стола”, 
који је одржан у централном делу сајамске хале, 
панел се преселио у двориште Тешмановог 
конака у Баставу. У дивном амбијенту 
аутентичног добростојећег српског домаћинства 
из 19. века настављен је разговор о развоју

манифестационог туризма у малим срединама. 
Истовремено, учесници су постигли договор о 
заједничком наступу и још приснијој сарадњи у 
блиској будућности.

ПЛЕНИЛИ И ОСМЕСИМА-Штанд ТО 
„Подгорина”, домаћина Сајма

МОУНТИБАЈК МАТИНЕ

На два точка „Кроз шљивике и ливаде”
Последњег дана Сајма шљива, поводом ове манифестације која 

има и туристички карактер, 
на атракгивним пределима 
општине Осечина одржана 
је специјална Mountainbike 
(МТБ) вожња под називом 
„Кроз шљивике и ливаде”.
Трасом преко живописних 
подгорских села на обронцима 
Влашића у дужини од 27 
километара прошло је 50 
бициклиста из Београда,
Лознице, Раље и Новог Сада, 
међу којима је било и неколико 
локалних заљубљеника у овај 
спорт.

Овај догађај представља 
јошједнупотврдуоправданости 
реализације прошлогодишњег 
пројекта Канцеларије за 
младе у Осечини и Удружења 
„Зелени траг” под називом 
„Вожња која ће променити”.
Пројекат је финасијски подржан од стране Министарства омладине и 
спорта и локалне самоуправе, а у оквиру њега креиране су трасе кроз већи 
део општинске територије, постављене планинарске маркације, урађена 
мапа са уцртаним стазама. Успостављена је присна сарадња са бројним 
клубовима широм Србије, међу којима је и београдска „Црвена звезда”.

За сајамско и до сада највеће окупљање на овим просгорима л>уди 
који пропагирају бициклизам као здрав начин живота и свих оних којима 
боравак у природи представља задовољство и начин да што квалитетније 
проведу своје слободно време, посебно су заслужни Удружење „Зелени 
траг” са Секцијом за планински бициклизам и планинарење „Бицикларење” 
и Туристичка организација „Подгорина”, која је у свему овоме препознала

добру прилику за афирмацију туристичких тачака и потенцијала читавог 
краја.

-На овој вожњи, трећој кроз Подгорину 
за само годину дана, прво смо посетили 
манастир у Плушцу, а затим меморијални 
комплекс посвећен пилоту пуковнику 
Миленку Павловићу у Горњем Црниљеву. Ту 
смо имали паузу за окрепљивање. Послушали 
смо причу о хероју одбране Србије. Пут је 
даље водио кроз Сирдију и село Осечину све 
до циља у близини сајмишта, где је за све 
учеснике, спонзоре и чланове тимова који су 
били техничка подршка возачима уприличен 
заједнички ручак у режији ТО „Подгорина" и 
њене кулинарске екипе -  каже Ненад Иконић 
из екипе „Зелени траг”, напомињући да је 
по општим оценама вожња у потпуности 
испунила сва очекивања. У заједничком 
саопштењу се истиче да су сви учесници- 
победници! Посебно се апострофира Филип 
Николић из Осечине, који је целу трасу 

претрчао и на циљ стигао пре свих бициклиста. 
Екипа „Зеленог трага” се на завршном 

скупу захвалила на великој помоћи ТО „Подгорина” и директору Николи 
Томићу, као и „Соса Cole НВС Srbija”, која је још једанпут пружила 
иесебичну подршку и допринела успешности овог догађаја. Чланови 
и бројни пратиоци екипа: „БицикЛО” из Лознице, затим „Акциони
хероји” из Београда, „Саламандра” из Раље, као и МТБ заљубљеника из 
Новог Сада, што одмах, што путем друштвених мрежа, рекли су да су 
истински уживали у овој рекреативној ревијалној вожњи без такмичарског 
карактера, као и у изузетном гостопримству љубазних домаћина. Већ су 
постигнути договори о неким новим заједничким авантурама на два точка. 
Кроз подгорске шљивике и ливаде, али и још даље...

ОДУШЕВЉЕНИ ЛЕПОТАМА ПОДГОРИНЕ - Учесници МТБ 
вожње
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ОСЕЧИНА „ОЖИВЕЈ1А" - И у ноћним сатима на улицама п у 
угоститељским објектима било је пуно народа

НАЈШАРМАНТНИЈА МАСКА-Наталија
Нинић као „Саксија са цвећем” л 
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САВЛАДАЛИ СВЕ ПРЕПРЕКЕ- 
Учесници сајамске бициклистичке вожње

У ЗАПАЖЕНИМ РОЛАМА - Сестре Трифуновић и 
промо лице Сајма Радоје

ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж А

ИМПРОВИЗОВАНИ „ПРЕСС HI НТ\Р'  -Радован Лазаревић, 
новпнар РТС-а

ЗАГРЕВАЊЕ-Чувени џез оркестар пред концерт у Осечини



ЗДРАВИЦЕ, ИЗЛОЖБЕ „ЗЛАТНЕ РУКЕ” И „ТРГ СТАРИХ ЗАНАТА”

Даме се окитиле наградама
За разлику од других сајамских садржаја на 

којима су признања и награде понели мушкарци, 
било као носиоци пољопривредног газдинства 
односно домаћинства или као појединци, у 
оном делу такмичарског програма Сајма шљива 
за чију је организацију и реализацију задужена 
Народна библиотека Осечина, награде су, 
углавном, отипше у руке даровитим и вредшш 
- припадницама лепшег пола!

На том дели Сајма, у више наврата током 
три дана трајања, а посебно између наступа 
здравичара, публику су разгалили фолкорци, 
певачи, инструменталисти, песници...

Кренимо од чланова културно-уметничких

друштава „Младост” из Пецке и „Крушик- 
Пластика”изОсечине.Сплетовимафантастичних 
кореографија разиграни фолклорни ансамбали 
наизменично су измамљивали бурне аплаузе. Баш 
као и сестре Христина и Катарина Трифуновић, 
Мачванке по месту становања а Гуњачанке по 
пореклу. Предивни гласови и избор песама које 
су певале одушевљавали су присутне. Онда, 
певачка група из Богатића, гајдаш Мијо Севић 
из Царине, фрулаш Дарко Ђокић из Пецке. За 
незаборав су и наступи завичајних песника 
Вукашина Недића и Зорана Нинића...

Сви садржаји у сали Библиотеке и на 
платоу испред, које као организатор „потписује”

Народна библиотека Осечина - од такмичења 
здравичара преко изложбе „Златне руке” и 
продајне изложбе уметничких дела насталих на 
овдашњим ликовним колонијама до поставке 
на импровизованом „Тргу старих заната” -  
имали су јединствен заједнички циљ. То је да 
чувају, негују и подстичу усмено беседништво, 
односно изворно народно стваралаштво, музику, 
фолклор, поезију и уметност у најширем смислу. 
И да на тај начин трајно вреднују дела и баштину 
претеклу из минулих времена од марљивих 
предака, а у времену садашњем да на један од 
најлепших могућих начина обогаћују културни 
програм у току Сајма шљива.

Надметање у говорењу здравица
-Драгица Јанковић освојила 15.000 динара
Прво место у говорењу здравица које су такмичари сами написали и 

награду од 15.000 динара освојила је Драгица Јанковић, редовни учесник 
надметања здравичара. Друга награда у износу од 10.000 динара припала 
је Милораду Мики Севићу из Царине, једином каваљеру у окружењу 
награђених дама. Треће место и новчану награду од 5.000 динара поделиле 
су: Јелена Брадоњић из Комирића и Јелица Зељић из Осечине.

Укупно је учествовало 
10 такмичара, а њихове 
здравице и наступе оцењивао 
је жири у саставу: Михајло 
Пантић, писац, критичар и 
универзитетски професор, 
затим Раденко Андрић, 
архијерејски намесник
подгорски;ондаГорданаПајић, 
етнолог; Драгица Пуљезевић, 
професор српског језика и 
књижевности и Ана Ивковић, 
директор Библиотеке.

Поред награђених још 
су се представили: Зоран
Крсмановић, Београд; Петар 
Петровић , Лозница; Радмила 
Настић Атанасијевић,
Ваљевска Каменица; Предраг 
Шумански, Ваљевска
Каменица; Видоје Јевремовић, 
Нови Београд; и Миленко 
Антонијевић, Вреоци.

НАЈБОЉИ ЗДРАВИЧАР - Драгица 
Јанковић са Аном Ивковић

НАЗДРАВИЛИ ШЉИВИ-Такмичари и жири за надметање у говорењу 
здравица

ПОБЕДНИЧКА:
Здравица љубави пуна

Помаже Бог! Тако живот тече
У овај добри час! И ово вече
Бог помаже! Пуно благости
Добрим жељама у вама, Нек наше слатке плодове
Жељама ко плавим шљивама! Благослови
Небо се осуло звездама Да нам роди
Као песма речима Деце као шљива
Куц год поглед ноћ покрива Да нас здравље
Свуд је песма И доброта покрива
Свуд милина Да нам душе буду
Бунар пева Умивене
Воћњак пева Сунцем љубави Божије
Душа снева А искрама дечијих осмеха
Умирено село сања Испуњене
А две шљиве код бунара Наздравимо
Шапћу тихо, најтише: Плавим девојкама:
Шљива млада -Благој Милинкуши
Родна, медна -Слаткој Пожегачи
Сребрним пудером ноћи -Насмејаној Округлнци
Залеђена -Племенитој Даросавки
Мирисом мајчине душице -Заносној Ваљевки
Позлаћена -Несташној Џанарици
Слатко шуми старој шљиви: -Страственој Мнросавки!
Кораци се чују, нано. Шљива љубавн пуна.
Ево момка и девојке Као мајка подгорска
Родна моја грано! Именом крста на срцу
Додирују крошње осемењена
Погледима Кораком праштања
Постидеше шљиве осмесима Заблагодарена
Шљнва стара Шљива љубави пуна!
Смешком проговара: Наздравље
Овде су се састајали Вам била
Млади од давнина У ракији!
Бистра вода из бунара У авлији!
Хучала би ко таласи мора У орању!
Од силине пољубаца! На венчању!
Од топлине у срдаца! На крштењу!
Свадбарском ме песмом У радости!
Китили, У благости!
Ужичким ме колом Златили, 
По три ноћи и три дана

Живели!

Као песма зрикаваца Драгица Јанковић,
Док се намигује звезде Осечина



М аниф естација „Златне руке”
- Учествовало 45 такчичара

- Прве награде за: Мирјану Срећковић Нинић из С. Осечине, жене из Бранковине и Мионице, Дивну Милутиновић
Караиић ” из Лознице, Јасмину Антонић и основце трећегразреда из Осечине

На изложби „Златне руке”, која је као и претходних година приређена 
у великој сали Народне библиотеке, сви расположиви штандови били су 
попуњени, а број посетилаца нешто мањи него што поставке заслужују, 
а њихови аутори и организатори очекују. Међутим, као мала утеха је 
чињеница да за најбоље ни овог пута нису изостале награде. За њих је 
конкурисало 45 такмичара. и то: Мирјана Срећковић Нинић. село Осечина: 
Јелена Николић, село Осечина; Славка Биба Јовановић. Војводе Степе 
30, Осечина; Етно-кутак (Удружење домаћина Ваљево) Ваљево; Биљана 
Миљковић. Шабац; Вера Недељковић, Осечина; Центар за социјални 
рад „У сусрет потребама старих ”, Браће Недић 14, Осечина; Дивна 
Милутиновић, Пецка; Даринка Арсенијевић-Дара, Осечина; Удружење 
„Рађевска нит”, Маршала Тита 
2, Крупањ; Мшшца ЈЈукић,
Радничка 171, Ваљево:Удружење 
жена „Вила”, Љубовија;
Удружење жена „Јаменичанке”,
Јамена, општина Шид, Цара 
Лазара бб; Милка Зарић, Савска 
бр.1. Јамена; Удружење жена 
„Српска традиција" и Удружење 
пословних жена „ЕВЕ”,
Мионица; Вера Костадиновић,
Осечина; Народна библиотека 
Осечина, Браће Недић 18,
Осечина; Радионица старих 
играчака Ученици 3. разреда 
ОШ „Браћа Недић”, учитељи 
Милан Вујичић и Драган 
Симић, Осечина; Снежана 
Бјелић, Ракари, Мионица;
Раденка Стјепановић, Осечина;
Удружење „Мина Карацић”,
Лозница; Срећко Луковић,
Прељина.Чачак; Милица Бугарчић,
Саватија Сташшшћа 11, Ваљево; Гордана Нешковић, Потпетничка 
9, Ваљево; Милена Јовановић, Туђин; Јасмина Антонић, Осечина; 
Удружење „Мајка Нада”, Жикице Јовановића Шпанца бр. 7/8, Ниш; 
Славшпа Милојевић, Трг Републике бр. 2, Медошевац, Ниш; Удружење 
жена Бранковине, Бранковина, Ваљево; Биљана Максимовић, Бранковина, 
Ваљево; Живан Спасојевић, Осечина; Жељана Арсеновић, Стеријина 14, 
Шабац; Јелена Вуковић, Стеријина 2, Шабац; Рада Грујић, Грачаничка 
5, Ваљево; Симка Симић, Пролетерска улица 47, Ваљево; Наташа 
Арчаба, Чортановци, Инђија; Радивој Живковић, Улица Ћуре Јакшића, 
Ваљево; Цветана Крстев, Београд; Јасмина Бабовић, Узун Миркова 6/6, 
Ваљево; Биљана Вуловић, Свилеува, Коцељева; „Геронтолошки центар 
Срем”, Рума; Дана Николић, Осечина; Весна Ивковић, Ваљево; Милан 
Величковић, Осечина; и Биса Исаиловић, Ваљево.

из Царине, Удружење „Мина

Награђени су:
У категорији „Представљање обичаја -  Мирјана Срећковић Нинић 

из села Осечине за представљање -  „Бабина”;
у категорији: „Укупан изглед и садржај изложених јела и предмета 

народне радиности - а) Прва награда: бдружење жена Бранковина - 
за традиционална јела , обичај комишања и за чување предмега 
традиционалне женске радиности; б) Друга награда: Удружење жена 
„Јаменнчанке . Јамена - за представљање традиционалних сре.мачких 
јела, сремачког доручка и очување технике белог веза (шлингерај ); и в) 
Трећа награда- Јелена Николнћ, село Осечина : за традиционална јела и 
сувенире израђене техником декупаж;

у категорија : 
.Лојединачна јела” 
- а) Прва награда : 
Удружење „Српска 
традпција” Мионида 
и Удружење пословних 
жена „Еве” Мнонипа. 
за хлеб произведен на 
традшшонални начин у 
хлебној фуруни; б) Друга 
награда : Мира Матпћ 
из Ваљева, за посни 
колач од шљиве; и в) 
Трећа награда: Жељана 
Арсеновпћ из Шапца, 
за посне кифлице и 
шашше;

у категорији:
„Ручни радови” - а) 
Прва награда: Дивна
Милутиновић из Пепке, 

за столњаке рађене на 
дрвештм игаама: б) Друга 

награда : Јелена Вуковић из Шапца, за вежене производе и за неговање 
технике пуног веза; и в) Трећа награда: Славка-Биба Јовановић из 
Осечине, за неговање технике веза и хеклања;

у категорији: „Производи инспирисани традицијом или сувенир" 
-Удружење „Мина Карацић”, Лозница, за вежене јастуке техником 
покрстице по мопшима старог ћшгкма;

у категорији: „Очување културног наслеђа”, у конкуренцији појединаца 
или породнца - Јасмина Антонић из Осечине, за чување предмета 
традитшоналне женске радиности којн су припадали њеној баки:

у категорији: „Очуљање културног наслеђа”, у конкурентшји дете 
или група деце -  „Радионнца старих играчака” (ученици 3. разреда 
ОШ „Браћа Недић" из Осечине. са учитељима Миланом Вујичићем м 
Драганом Симићем).

„Трг старих заната”
- Радње „оживеле”макар на три дана

На сајамској изложби „Трг старих заната 2016” , учествовали су: ткаља 
Радмшта Боровчанин из Лознице, кројач Божидар Гачић из Осечине, 
грнчар Зоран Нешић из Шапца и столар Станислав Вуловић из Свилеуве, 
општина Коцељева.

У „оживелим” радњама, макар то било и само поводом сајамске 
манифестације, приказани су стари занати, а сва три дана занатлије су 
радиле као у „стара добра времена”, како то многи воле да кажу. Тако 
су сајамски гости могли на делу да виде како се некада ткало, кројило и 
шило, правнла грнчарија и столарија...

Поједини посетиоци искористили су прилику да се и сами практично 
опробају у занатима које су овде поближе упознали.

РАЗБОЈ ЗА ТКАЊЕ ИЗ ЛОЗН11ЦЕ-Са Трга старих заната
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11. Сајам шљива „Осечина” 2016. 
КУЛТУРНИ ДЕО САЈМА ОБЕЛЕЖИЛЕ ДВЕ ИЗЛОЖБЕ

МУЗЕЈ: „Подгорина од устанка до независности Србије”
1876.и1878. године, односно учешћу Подгораца 
у њима све до коначног стицања државне 
независности Србије на Берлинском конгресу. 
Посебна вредност поставке представљају 
изложени експонати разног старог оружја из 
богате колекције др Светислава Станојевића 
-  Шола: кубуре, јатагани и сабље из периода 
устанака, као и наоружање српске војске у 
другој половини 19, века у ослободилачким 
ратовима против Турака.

На почетку и на завршетку свечаног 
отварања са две пригодне музичке нумере -  
химном „Боже правде” и устаничком „Востани 
Сербие” скуп је увеличао Никола Јанковић,

назива „Српским Термопилима", упоређујући 
браћу Недиће, јунаке из Осечине и њихове 
ратнике са чувеним Леонидом п спартанским 

војницима, који су се 
борили против далеко 

Дж  бројних Персијанаца. 
|И* Важан сегмент

I  поставке посвећен je 
■ и боју на Братачићу од 

пре 210 година. Поред 
: тога, изложба подсећа 

l;.1 на стање у Подгорини 
1 у време Првог и Другог 

e  српског устанка са

СТАРО ОРУЖЈЕ -Др Светислав Станојевић- Шоле 
своје колекције

представља

од устанка до независности Србије”, која ће 
потрајати током септембра и октобра. Поставка 
представља покушај њених аутора Светозара 
Гачића и Милана Петровића из осечанског 
Музејског одељења да се на достојанствен 
начин ода дужна почаст славним прецима за 
учешће у важним историјским догађајима, као и 
за сву испољену храброст и мудрост у борбама 
за стицање државне независности Србије.

Изложба прати славни период од боја на 
Чокешини 1804. године, кога немачки историчар 
Леополд Ранке у свом делу „Српска револуција”

п о с е о н и 
освртом 
Теодора 
Т е ш м а н 
С олдатовића  
великана 
ових простор 
из тог доба.

n .. ........

пажњу аутори 
су посветили
периоду српско-турских ратова вођених између

МУЗЕЈСКА ИЗЛОЖБА - Традиционални почетак сајамских дешавања 

даровити виолиниста из Осечине.

У просторијама Одељења Народног музеја 
Ваљево у Осечини, поводом 11. Сајма шљива. 
отворена је изложба под називом „Подгорина

ГАЛЕРИЈА: Ј о в а  фреска и икона у Србији 9 9

Само сат касније и неколико корака даље, такође уз звуке 
виолине Николе Јанковића, Народна библиотека Осечина поводом 
11. Сајма шљива, имала је част 
да угости једну поставку која је 
доста другачија од осталих. Реч 
је о изложби Академије Српске 
православне цркве за уметност 
и консервацију под називиом 
„Нова фреска и икона у Србији”.
Радови из Академије, која има 
за циљ да обучи савремене 
конзерваторе и иконописце 
за развој црквеног културног 
наслеђа, изложени су у градској 
Галерији.

Разлог за гостовање ове 
изложбе у Осечини је, пре свега, 
велика приврженост народа 
овогкрајаправославној вери, учијем 
складу се у овом крају вековима живи и ради. У Подгорини се 
развијао и Богомољачки покрет под непосредним руководством 
владике Николаја Велимировића. Овде је изнедрено мноштво 
свештених и монашких лица, међу којима је и Радомир Поповић, 
свештеник, теолог и историчар цркве. Он је рођен у Скадру код

Са отварања изложбе

Пецке, у непосредној близини још увек добро очуване богомоље 
из 1720. године, која баштини једну веома стару икону „Свети

Георгије убија аждаху”, рад 
сликара Петра Николајевића 
Молера. Поповић је много пута 
помагао свој родни крај, а радећи 
као професор на Богословском 
факултету и декан Академије 
са које долазе експонати ове 
изложбе, он је дао значајан 
допринос изучавању историје 
хришћанства и то од античког 
доба до данашњих дана.

-За ову изузетну поставку, 
којаћетрајатидокрајасептембра, 
велику захвалност дугујемо др 
Зорану Михајловићу, декану

„Нова фреска и икона” Академије СПЦ за уметност
и консервацију, као и нашем земљаку 

уметнику Ђорђу Станојевићу, доценту на овој Академији. Они су 
нам помогли и омогућили да овом изложбом обрадујемо вернике и 
љубитеље уметности, употпунимо и обогатимо програм и садржај 
овогодишњег Сајма шљива -  изјавила је Ана Ивковић, директорица 
Библиотеке.



11. Сајам шљива „Осечина” 2016. 

ЈЕДАН ОД ПРВИХ UE3 КОНЦЕРАТА У ОСЕЧИНИ

Наступили Јован Маљоковић & Balkan Salsa Band
Познати музичар Јован Маљоковић, џез саксофониста, превише бројну публику. То и 

композитор и аранжер, после 
низа наступа на свим домаћим 
и бројним фестивалима у 
Европи, као и на Куби, са 
својим оркестром „Balkan Salsa 
Band”, одржао је концерт за 
памћење и у Осечини. У оквиру 
Програма Сајма шљива један 
је од најплоднијих џез аутора 
у Србији и добро уиграни 
оркестар подгорској публици 
представили су се са веома 
препознатљивом свирком, која 
представља фини спој џеза и 
традиционалне музике.

Би° Је то Један од ПРВ1К иез ПОРЕД ПУНО ПЕКМЕЗА НИЈЕ НАОДМЕТ И МАЛО -ЦЕЗА-Анђелка 
концерата икада приређених Симић. Јово Маљаковић и Балкан салса банд
у Осечини и није имао баш

није неко изненађење имајући 
у виду „танку” традшхију ове 
врсте музике у овој средини. 
Ипак, сви који су дошли нису 
зажалили. Јово Маљоковић и 
његов „Baikan Salsa Band”, као и 
вокал неодољивог гласа Анђелка 
Симић, широким репертоаром и 
сјајним извођењем најпознатијих 
нумера угрејали су душе и 
дланове, нажалост, малобројних 
посетилаца у прохладној 
позноавгустовској подгорској 
вечери. А њихов мајсторски 
изведени џез. проткан балканском 
или етно музиком, нема сумње, 
овде је овом приликом добио и 
своје нове поклонике.

<х><х>о<х><х><х><хххххх><х><хххххх><с><><хххххх><ххх><хх><хххх><хххх><ххх><><><хххх><>
КОНЦЕРТ ГРУПЕ „КЕРБЕР”

Младе окрабрили, старије подмладили
траже заштиту од митолошких бића. Већ од 
првих тонова и тактова успоставшш су диван 
контакт са публиком на отвореном терену за 
мале спортове и трибинама поред и задржали 
га све до краја. На свестрано задовољство.

Прво су охрабрли младе да уживају у 
добром музицирању и „ђускању”. Затим су 
„раздрмали” и загрејали и старије гледаоце. 
Они су токо.м вечери уз ,Дерберове” и хитове 
других група истог или сличног жанровског 
опредељења из разних периода могли да се 
подсете на своје младалачке дане и време 
када су имали више воље и испољавали више 
слуха за овакву музику.

ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ - Група „Кербер”

Одлично посећен и у свему запажен и успешан концерт на 
овогодишњем Сајму шљива у Осечини ималаје српска хард 
рок група „Кербер”, која је основана у Нишу 1981. године 
и три и по деценије (са краћим или мало дужим прекиди.ма 
у заједничким наступима) је присутна на домаћој музичкој 
сцени. Можда је интересантно напоменути да назив ове 
групе значи име бића из грчке митологије - троглавог пса са 
змијским репом, чуварем улаза у подземни свет.

Чланови овог у свету рок музике реномираног састава, 
од којих је најпознатији и најпопуларнији Горан Шепа Гале, 
на изванредном концерту у Осечини нису имали потребу да ИЗВАНРЕДАН АМБИЈЕНТ-Са .Дерберовог” концерта



ДЕФИЈ1Е У НОВОМ ИЗДАЊУ

Опет у центру паж њ е
На челу овогодишњег дефилеа улицама Осечине ишао је фијакер са 

врсном коњском запрегом Миодрага Лазаревића из Бање Бадање. сталног 
учесника Сајма шљива. У фијакеру је седео маркантни старина Радоје 
Спасојевић, дугогодишње промо-лице Сајма. Са њим и око њега била 
је костимирана породица шљива. Њу су чинили мајка и отац шљива са 
седморо мале деце, која су, такође, била обучена у плаве костиме скројене 
у облику шљива. Било је ту и једно костимирано етабло шљиве као 
породични симбол...

Организација и осмишљавање свечаног дефилеа ове године по први пут 
поверени су ваљевској књижари „Уна” и њеним стручним лицима, којима 
су логистичку подршку пружали за то задужени чланови Организационог 
одбора 11. „Сајма шљива”. Та промена је разлог за увођење нових 
кореографских детаља и изостанак неких старих на које је бројна публика 
минулих година навикла. Тако сада није било „Краљице воћа”, коју су

НОВА ТРАСА - Дефиле у Улици цара Лазара

МЛАДОСТ И ЛЕПОТА НА УЛИЦАМА ОСЕЧИНЕ-Спортисти и 
фолкпорци у дефилеу.

ПОЗОРИШТЕ НА САЈМУ-Скеч полазника Школе глуме

на претходним дефилеима представљале младе и лепе девојке из 
Подгорине. на коњима, у раскошним плавим хаљинама. Није било ни 
„краљевске” пратње, коју су чинили коњаници, прикладно „униформисани” 
средњовековни витезови. бубњари...

КОЛО НА ЦЕНТРУ ОСЕЧИНЕ - Са дефилеа

Овог пута на дефилеу младости и лепоте кроз српску „Престоницу суве 
шљиве”, као и раније, учествовали сви спортски колективи са територије 
општине Осечина са својим млађим категоријама и тренерима, затим 
чланови два општинска културно -уметничка друштва, онда полазници 
Школе глуме Народне библиотеке Осечина, девојчице и дечаци из 
Предшколске установе „Лане” и пријатељи ове општине и

НА КРАЈУ ДЕФИЛЕА-КУД „Зора” из Београда
Сајма шљива предвођени КУД „Зора” из Београда. Сви учесници су били 
у дресововима, тренеркама, народним ношњама и глумачким костимима, 
у зависности од тога коју су област представљали.

И сви су опет били у центру пажње и топло поздрављени од бројних 
сајамских гостију и мештана дуж целе трасе дефилеа, која је због 
актуелних радова на улицама Осечине била нешто измењена. Водила је 
од кружног тока код „Подгорине фрухт”, заобилазницом до моста, онда 
Улицом цара Лазара до Карађорђеве, па Улицом браће Недић до уласка у 
Болничку и на сајмиште.

Завршетак дефилеа био је пред свечаном бином на терену за мале 
спортове. Међутим, ту је уследио наставак великог задовољства, а 
приредили су га фолклорци из београдског КУД „Зора” са величанственим 
наступом и својим фантастичним кореографијама у којима су истински 
уживали присутни срећници на трибинама, које су биле испуњене до 
последњег места.

НА ГРАДСКОМ ТРГУ - „УЛИЦА ДЕЧЈИХ КОЈЕШТАРИЈА”

За сећање на Сајам и лрви џепарац
И на овом Сајму шљива, свакодневно у предвечерје, део Трга 

„Браћа Недић” у центру Осечине претваран је у „Улицу дечјих 
којештарија”. На неколико имровизованих продајних пунктова 
налазили су се разни предмети, дечЈИ радови, старе играчке, 
прочитане и непрочитане књиге, а иза њих мали креатори, вредни 
сакупљачи и самопромовисани продавци.

Они старији који би застали испред „тезги” има ли су шта да 
виде, па и купе. За успомену, за подсећање на Сајам шљива, за први 
дечји самостално зарађени џепарац...



ВЕЧЕ ЗА ДЕЦУ

Маскенбал и латино плес за уживање
Позив за учешће у овогодшпњем маскенбалу 

у оквиру Сајма шљива радо је прихваћен је од 
великог броја малишана и њихових родитеља. 
Са пуно љубави, маште, креативности и умећа 
припремљен је читав спекгар најразличитијих 
маски, које су на такмичарској ревији под 
називом „Летим, летим, па се сетим” изазвале 
дивљење деце, родитеља и бројних пзедалаца 
окупљених испред праве позорнице на

спортском терену.
Жири је имао деликатан посао да од 41 

учесника издвоји само неколико најбољих 
од прегршт одличних маски и награди пет 
такмичара за које је процењено да су овог ггута 
били најуспепшији.

Прву награду добио је Славко Живановић 
за маску „Хоботница”. Другу, Њ да Срећковић 
за њену верзију „Штрумфете”. Треће место 

припало ј е Рељи Г ачићу 
за лик „Посејдона”. 
За најсмешнију маску 
награђен је „Кловн” 
Давида Петровића, 
а за најшармантнију 
„Саксија са цвећем” 
Наталије Ншшћ.

По завршетку 
м а с к е н б а л а  
представљенаје Школе 
глуме при Народној 
библиотеци Осечина, 
односно завидан 
пгумачки таленат 
познаника и њихово 
већ стеченог умећа. 
А онда, у наставку, 
уследило је истинско

ТРИЈУМФ МАШТЕ И УМЕЋА-Победници Маскенбала

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНЦЕРТ МИЈ1АНА ТОПАЛОВИЋА ТОПАЈ1КА И БИЉАНЕ СЕЧИВАНОВИЋ

уживање у атрактивном „Латино шоу плесу” у 
извођењу јако симпатичних гостију - младих 
чланова Студија РМП клуба из Ваљева.

За успешну реализацију овог дела сајамског 
програма посебне похвале припадају члановима 
колектива Предшколске установе ,Ј1ане” из 
Осечине и Библиотеке.

Певало се о завету и „залету"
Српски певач поп - фолк музике Милан Топаловић Топалко, 

Нововарошанин који је постао познат широј јавности захваљујући учешћу 
у „Звездама Гранда” 2008. године, а још више популаран после победе 
у једном од ТВ ријалити програма, по други пут у последњих неколико 
година гостовао је на Сајму шљива у Осечини. Друштво му је правила 
његова колегиница Биљана Сечивановић, која је детињство провела у 
Мрчајевцима, што за музички свет представља својеврсну препоруку 
имајући у виду да је тај крај изнедрио бројне познате певаче и музичаре. 
Она је дугогодишња певачица познатог „Каспер” бенда, а у новије време 
део „Гранд” продукције и, такође, запажена учесница ријалитија.

И У ДУЕТУ-Милан Топаловић и Биљана Сечивановић

Њихов заједнички концерт у лепом сајамском амбијенту протекао је 
у атмосфери вредној пажше за коју су, уз извођаче, готово подједнако 
заслужни фанови интерпретатора, као и љубитељи поп-фолка и фолка из 
овог дела Србије. Из громогласних звучника, али и из грла публике, чуле

су се бројне песме, од оних које су овим „Грандовим” звездама донеле 
највећу афирмацију, попут Топалковог „Завета” или Биљанине „Зашто ме 
неко не заустави”, све до радо слушаних хитова од других извођача, који 
се налазе и у репертоарима Милана Топаловића и Биљане Сечивановић.

Једина мана овом концерту је то што је каснио читавих 50 минута и што 
се због подужег чекање на почетак бар неколико десешна потенцијалних

ДОБРО РАСПОЛОЖЕЊЕ-Са Топалковог наступа

посетилаца вратило са улазне капије, опредељујући се на другу страну - за 
шетњу препуним осечанским улицама или свраћање у неки од бројних 
угоститељских објеката са доста гостију и најразичитијим музичким 
садржајима. Иначе. комплетна музичка екипа на време је стигла у Осечину, 
али је, изгледа, овај наступ „преозбиљно” схваћен. Приггреме за нзлазак на 
сцену предуго су потрајале и поквариле почетно расположење ревносној 
публици и брижним домаћинима. Међутим, врло брзо, већ после првих 
песама, све је враћено на жељени ниво...



МАЈСТОРИ ЗА ПРАВЉЕЊЕ ГУЛАША У КОТЛИЋИМА

Највећи пехар отишао у Костајник
Прављење гулаша у гоглићима на отвореном простору прераста 

у традицију и на Сајму шљива У Осечини. 3' олносу на преходна два 
надметања за најбољи гулаш овогодишњи сабор мајстора за прављање

ШАМПИОНСКИ ГУТАШ-Екипа ..Етно котлић - Костајник”

овог јела одржано је на новој локацији, у близини сајмпшта. По замисли 
организатора такмичари су своја огњишта уместо на аутобуској станици,

АТРАКЦИЈА - Мајстори за гулаш

као до сада, нанизали у Улици браће Недић, преко пута Дома културе, па 
све до „горње” школе, док су домаћини свој велики котлић наместили и 
ватру (и шатру) расп(ш)ирили тик уз Дом културе, са северне стране.

Укупно се такмичило 16 екипа углавном, наЈблаже речено. необичних 
назнва: „Иван и ИвагГ. „Спиридон”, „Прометеји”, Лулић и жене”, 
„Брасина”, „Кркани”, „Таландара”, „Туристичка организација Крупањ”, 
„Гулашијада Пријевор 2014”, „Ловци из Комирића”, „Котлић фром 
Комирић”, „Шаљивџије”, „Етно котлић Костајник”, „Ловачка кућа

ГУЖВА ОКО СВАКОГ КОТЈШЋА - Мамац за гурмане

Козарице”, „Џамболаја” и „Печењара код Јове”.
Дошли су са сви страна: из разних места у Шумадији, из општина 

Мачванског и Колубарског округа, а подручје Осечине представљало је 
неколико екипа. Свака дружина имала је по неколико чланова, укупно 
близу 100 „гулашџија” И сви су демонстрирали висок ниво мајсторства 
и љубави у послу којег су се латили. Није било сајамског госта да је 
остао гладан ако је застао код било ког котлића или да није макар опробао 
чудесан укус овог деликатеса. А за сваки случај, домаћини су искрчкали и 
казан војничког пасуља, тако да је хране било до миле воље.

На крају, уследило је проглашење победника. Жири је одлучио: 1. 
место и велики пехар за „Етно котлић Костајник” и капитена Младена 
Нешковића; 2. место и средњи пехар за „Гулашијаду Пријевор 2014" 
и капитена Горана Тодоровића, а 3. место и мањи пехар за „Ловце из 
Комирића” и капитена Дарка Брадоњића.

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ

П р и к уп љ е н о  75 |е д и н и ц а
Завод за трансфузију крви Ваљево и Црвени крст Осечине заједнички су, већ по традицији, организовали 

хуманитарну сајамску акцију прикупљања крви за потребе пацијената ваљевске Болнице. Одзив добровољних 
давалаца, пре свега из Осечине и околине, био је на нивоу из претходних година иако су учествовали претежно 
локални хуманитарци и тек понеко од гостију.

-Прикупљеко је укупно 75 јединица драгоцене течности, а било је још десетак добронамерних, који су уз речи 
захвалности за лонуђену крв овог пута враћени због њихових мањих тренутних здравствених проблема -обавестила 
је јавност Снежана Андрић, секретар ЦК Осечине.

Добровољне даваоце у овој акцији предводио је још увек активни овдашњи рекордер у давалаштву Слободан 
Лукић, службеник Општинске управе Осечина, који 107. пута на овај начин демонстрирао своју хуманост. Из истог 
голекгиваје и Биљана Мићић, једна од петоро новајлија који су овом приликом по први пут узели учешће у једној 
оваквој хуманитарној акцији.

- Диван је осећај кад помислим да ћу неком помоћи да што брже и успешније оздрави или, можда, допринети да 
нечији живот буце спашен. Од сада ћу се трудити да будем што редовнији давалац -  изјавила је Биљана.

По завршетку акције учесници су имали фино дружење и закуску у школсгом ресторану. Реализатори овог 
хуманитарног скупа поделили су захвалнице свима који су пружили помоћ у организацији: Немањи Николићу из 
Осечине, месари „Два брата”, осечанским пекарама „Мијаиловић”, „Багер” и „Коле”, општини и „Еуропрому”, 
који се први пут придружио у спонзорисању једне хуманитарне акција у Осечини.

ПРВО УЧЕШЋЕ У 
ХУМАНИТАРНОЈ АКЦИЈИ- 

Биљана Мићић



ЈЕДАНАЕСТИ САЈАМ ШЉИВА У МЕДИЈИМА

Директан пренос и све за понос
- РТСу другом Дневнику о отварању Сајма о Ва.вевска Вујић ТВ имала директнаукључења и npeu ТВ пренос уживо из Осечине
- „Напред ” два месеца у  сваком броју најављивао Сајам

Крајем сваког августа и почетком 
септембра, ево већ по 11. пут за редом, Осечина 
- ..Престоница сувих шљива” налази се у жижи 
медијске пажње. Најаве, вести, извештаји, 
репортаже, сада чак и директни преноси, па 
изјаве политичара и стручњака, произвођача 
и прерађивача, учесника и посетилаца пунили 
су новинске ступце и служили као добар повод 
за прављење читавих или делова емисија у 
електронским медијима, али и као захвална тема 
за „објаве” на друштвеним мрежама.

САЈАМ ШЉИВА У ЖИЖИ ИНТЕРЕСОВАЊА- 
„Седма сила” на задатку

Тако је на Националном јавном сервису 
-  Радио телевизији Србије на дан отварања 
Сајма у вечерњем Дневнику и најгледанијем 
информативном програму (19.30 часова) 
објављен извештај у почетку манифестације у 
Осечини. То су учиниле и друге телевизије, као 
и радио станице са националном фрекфенцијом 
било кроз прилоге својих новинара и екипа 
или путем преузимања агенцијских („Танјуг”, 
„Бета”) или информација сајамске ПР службе, 
коју је предводила Мирјана Чворић -  Еубелић, 
позната водитељка, новинарка и дописница Б 92 
из Шапца.

Отварање су пратили дописници „Политике”, 
„Блица”, новосадског „Дневника”, недељника

„Време” и бројних других електронских и 
штампаних медија. посебно оних који имају 
специјалне емисије, односно рубрике из области 
пољопривреде.

Сајам је све време био под „будним оком” 
локалних телевизија. Новинари, сниматељи 
и техничари Телевизије Ваљево плус, затим 
лозичких радио телевизија Лотел и РТВ 
Подриње, онда шабачког Аса...снимили су ,,m  
километре” материјала и проследили својим 
редакцијама, које су то објавиле, наравно у 
скраћеним верзијама. Ипак, најдаље је овог 
пута отишла ваљевска Вујић ТВ. која је  два 
дана на сајмишту имала импровизовани студио, 
више директних или одложених укључења 
са сајамских пункгова, две вечерње емисије 
уживо са лвда места и један директан пренос 
целовечерњег музичког концерта! Био је то први 
,ркиви” телевизијски пренос једног догађаја 
из Осечше. Ектшу ВТВ-а у улози репортера 
предводио је један Осечанац -  млади новинар 
Слободан Глигорић.

Зањиманисупунозаостајалерадиостанице,

ОДЈШЧАН МАРКЕТИНГ 
-Билборд у центру Лајковца

интернет новине, портали, званичнн и они други 
сајтови. Једна од најлепших најава постављена 
је на порталу „Лајковац на длану”. Новинарка 
Снежана Билић подсетила је „прегледаче” да је 
„Овогодишњи сајам шљива у Осечини најављен 
огромним билбордом у центру Лајковца. Велики

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НА ЗАТВАРАЊУ 11. САЈМА ШЉИВА

Одмах крећу припреме за нови скуп
-Честитам свим учесницима, посетиоцима и 

добитницима награда на овом Сајму. Овде смо 
видели дела наших неуморних домаћина, видимо 
и задовољна лица излагача, а то нас обавезује 
да се потрудимо и још боље припремимо да 
следећи Сајам шљива подигнемо на још виши 
ниво. Већ од наредног радног дана крећемо са 
припремама. Можда је то прави тренутак, док су 
свима свежи утисци јер сада најбоље знамо шта 
би требало да учинимо -  рекао је на свечаном 
затварању Драган Алексић, председник 
Општине и Организационог одбора овогодишње 
привредно-туристичке и културно-забавне 
манифестације, најављујући да ће се Општина 
Осечина и убудуће трудити да што више помогне 
пољопривредним произвођачима и презентацији 
шљиварске производње. ПОМОЋ ВОЋАРИМА-Драган Апексић

број Лајковчана радо одлази на ову занимљиву 
и вредну пажње манифестацију, укључујући

САЈАМСКИ РАЗГОВОРИ - Слободан Глигорић 
(Вујић ТВ) узима изјаву од Александра 

Јанковића, излагача из Г. Црниљева

и представнике локалне самоуправе, која 
даје пуну подршку Сајму од самог оснивања. 
Чудесни плодови шљиве и богат програм за 
госте у Осечини догађај су сезоне у региону” 
-  констатује лајковачки портал, а уз низ детаља

ГОШЋЕ У УЛОГАМА ДОМАЋПНА- 
Новинарка Мира Чворић Губелић и глушгца 

Марија Петронијевић

везаних за Осечину и Сајам објављен је и 
комплетан сајамски програм са сатницом.

0  Сајму шљива постоје записи и на 
страницама Колубарскнх интернет новина, 
на звашгчним интернет презентацијама
гуристичке организације и општнне Крупањ. 
градова Лознице и Новог Сада, на сајтовима 
Универзитета Сингидунум - Пословног
факултета Ваљево, Комерцијалне банке...На 
друштвеним мрежама доста похвалшгх речи 
стиже са свих страна, а посебно од пријатеља из 
Словвније...

Ваљевски лист. Дапред” ј е од првог састанка 
Организационог одбора Сајма два месеца у 
сваком броју најављивао манифестацију, сегмент 
по сегмент, све до њеног почетка. По завршетку 
на великом простору објављени су опширан 
извештај, репортажа и списак награђених 
учесника у такмичарском делу Сајма...

САЈАМ ШЉИВА

сечина
26. - 28 . 08 . 2016.
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ДОБРОДОШЛИЦА - Младе волонтерке на инфо пулту

ОДГОВОРНОСТ. ЉУБАЗНОСТ И ЛЕПОТА - Чланови протокола| 
и бројни волонтери уепешно су урадили свој сајамски задатак I

ЗА ПОХВАЛУ - гостољубивост на сваком кораку

Реализатори дешавања код Библиотеке у вожњи фијакером
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OPPORTUNITY Banka
Za život prepun m ogućnosti! J j

НАЈСТАРИЈИ HA САЈМУ- Војнн Ћурић (96 година)ОМ ИЉЕНИ КУТАЈУДА М А ЛИШ АНЕ - ЧамацДЈбру! 1ластике
са Радојем Спасојевићем



САЈАМ ШЉИВА ОСЕЧИНА 2017. ГОДИНА
ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА 12. МАНИФ ЕСТАЦИЈУ

Четвртак, 24. август

Отварање изложбе у Музејском одељењу 
Отварање изложбе у Галерија Народне 
библиотеке Осечина 
Предсајамско вече:
Потпаљивање сушаре, здравица, коло, прангије у 
Спортском центру Осечина 
Концерт на терену за мале спортове

Петак 25. август

Сајам - хала Спортског центра
Изложба пољопривредне механизације - Болничка
улица
Изложба садног материјала - Спортски центар 
Добродошлица на „Поселу код лампека” -
Дегустација ракије припремане на традиционални 
подгорски начин. .лниматори: гпумци, певачи, певачке 
групе, свирачи старих инструмената и фолклорни 
ансамбли - улаз код сајамске хале 
Трг старих заната и изложба „Златне руке” - 
Народна библиотека Осечина - плато и сала 
Свечано отварање 12. Сајма шљива - главни улаз у 
спортску халу
Предавање и округли сто - централни део хале 
Прво сајамско вече:
Улица дечјих којештарија — продајна изложба 
уметничких предмета које су урадила деца - Градски 
трг Осечина
Вече за децу — маскенбал, предшколци и гости -
терен за мале спортове
Концерт на терену за мале спортове

Субота 26. август

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

Недеља 27. август

Сајам - хала Спортског центра Осечина
Изложба пољопривредне механизације - Болничка
улица
Изложба садног материјала - Спортски центар 
Осечина
Добродошлица на „Поселу код лампека” - улаз код 
хале
Трг старих заната и изложба „Златне руке”- 
Народна библиотека Осечина - плато и сала 
Такмичење у припремању гулаша у котлићима -
Улица Браће Недић
Додела награда најбољим учесницима и 
затварање Сајма - Спортски центар Осечина - код

Пратећи садржаји:

Туристичка понуда (домаћа кухиња, путовање 
аутобусом „Праха“ из 1939, вожња фијакерима, 
посета културно-историјским споменицима) 
Оцењивање јаких алкохолних пића 
Презентације спонзора и излагача 
Такмичење у надвлачењу конопцем 
Бициклистичка трка 
Изложба пчелара
Хуманитарна акција добровољних давалаца крви 
Продајна изложба уметничких слика из колекције 
Народне библиотека Осечина


