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Престоница шљиве и воћних прозвода
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Ако трагате за скривеним благом, 
пре него што узалуд потрошите године, 
дођите у Србију и ту окушајте срећу. Јер 
овде већ вековима на раскрсници царских 
друмова стоји и стрпљиво чека да буде 
откривена раскошна балканска лепотица 
у чијим топлим недрима, једно уз друго, 
заносно миришу и хлеб и лековито биље 
од којег расту крила и надолази снага, која 
бистри око и оштри ум.

Таква је Србија, од сопственог 
здравља лековита, по мери човека 
скројена, где год да кренете. Апи шта год 
да тражите, можда већ годинама, можда 
већ узалуд, у Осечини ћете сигурно наћи.

Пре свега, домаћине. Дочекаће 
вас срцем, онако како се у Србији 
дочекују своји. И даће вам најбоље што 
могу.

ШШШИШШ

Извршни организатор Векол а.д.

Постоји један веома важан предуслов за то да се неко бави incoming 
туризмом у Србији. Неопходноје да је воли Србију.

Само заљубљено око, које чува слику о једној необичној и другачијој 
земљи, може ту своју импресију да пренесе даље -  до некогдругог ока, до 
некогдругогсрца.

Тим путем се креће наша компанија бирајући 
необичне програме, привредно-туристичке 
манифестације као и догађаје да представи 
Србију. И то не обичну Србију.

Ми креирамо целокупан догађај и анимацију 
на месту дешавања, спајајући корисно и лепо, а 
надасве креативно.Наша референцна листа је 
велика и довољно говори о нама.

Успешно смо организовани сајам шљива 
"Благо Србије", Осечина 2006. године.Ове 
године као извршни организатор сајма шљива 
"Благо Србије" Осечина 2007 планирамо више и 
боље. Скоро смо и сигурни да ће тако и бити.



ОСЕЧИНА-ДОМ АЋИН САЈМА ШЉИВА "БЛАГО СРБИЈЕ"

Последња оаза “маџарке”
( “пожегаче”)

ОСЕЧИНА је општина у западној Србији, у западном делу Ваљевске 
Подгорине. Захвата површину од 319 километара квадратних. Има 15.000 
становника, који живе у 20 насељених места (18 села и две варошице) и претежно 
(75 одсто) се баве пољопривредом. Осим плодних њива крај река, затим обрадивог 
земљишта на благим узвишењима, богатих воћњака и гора на брдовитом подручју, 
на јужној и југозападној страни општине су планински пашњаци, четинарске и 
листопадне шуме, неприступачне камене голети, односно делови тазв. нетакнуте 
природе.

Општинска територија простире се - од истока ка западу - дуж обала Јадра, 
највеће десне притоке Дрине, и то од његовог изворишта до средишњег тока, 
односно са обе стране магистралног пута Ваљево - Лозница (и пруге у изградњи), 
почев од централног дела таласасте Подгорине па све до рађевске долине. Од 
севера према југу, подручје почиње од тамнавских врела, затим се шири лево и 
десно преко Влашића, којем недостаје само неколико десетина метара да би имао 
статус планине. Даље иде преко питомих подгорских воћарских брда и шумовитих 
гора, које су испресецане потоцима, малим рекама, путевима и стазама, а 
завршава се у подножју или на обронцима планина (Медведник, Бобија, Соколске 
планине), односно код азбуковачких планинских висова, висоравни и превоја 
(Рањеница, 976; Рожањ, 973; Тисовик, 625; Прослоп, 622 метра надморске висине).

ОСЕЧИНА је и насеље, и то градског типа. Седиште је, административни, 
привредни, саобраћајни, туристички, образовни, духовни и културни центар 
општине. Налази се на 32. 
километру од Ваљева према 
Лозници (42 километра), 
односно на 130. километру 
југозападно од Београда ка 
источном и северо-источном 
делу Републике Српске у 
БиХ, на надморској висини од 
210 метара. Географ ске 
координате су: 44 степена, 22 
минута и 30 секунди северне

! географске ширине, односно 
19 степени, 36 минута и 47 
секунди источне географске 
дужине. Место има 3.500 
житеља.

О С Е Ч И Н А  ј е 
подељена на четири месне 
заједнице, а тај статус имају и 
сва остала насељена места. Гуњаци су по броју становника и површини највеће 
село, а затим следе: Лопатањ, Осечина село и Комирић. Онда: Скадар, Царина, 
Драгодол, Белотић, Бастав, Плужац, Драгијевица, Остружањ и Горње Црниљево. 
Варошица Пецка је друго градско место у општини, а најмања села су: Коњиц, 
Сирдија, Братачић, Туђин и Коњуша.



ОСЕЧИНА је понајвише пољопривредни крај са преко 3.000 хектара воћњака. 
Сточарство, за које такође постоје добри предуслови за успешан развој, за сада је 
нешто мање развијено. Ратарство и повртларство заступљени су тек за 
подмиривање сопствених потреба локалног становништва и њихових газдинстава. 
Прикупљање и гајење шумског и ливадског лековитог и индустријског биља (печурке, 
чајеви, мелеми, боровнице, шипурци, рибизле, лешници) има добру перспективу.

ОСЕЧИНА је најпознатија по воћарству, посебно по производњи шљива, 
малина и купина, али и другог континенталног воћа (јагоде, јабуке, трешње, вишње, 
крушке, ораси) и разних производа од свих воћарских култура. Од шљива, чији се 
број стабала процењује на око један милион, најзаступљеније сорте -40 одсто- су 
"пожегача" или "маџарка" (најуспешније у Србији одолева опакој болести "шарки"), 
затим "стенлеј", "чачанске" и друге, међу којимаје доста и аутохтоних).

ОСЕЧИНА је и индустријско подручје. Прехрамбеној, која је дуго имала 
примат у односу на друге, све више конкуришу индустрија израде производа од 
пластике и дрвно-прерађивачка. Досадашња истраживања, сазнања и искуства 
указују да је овај крај богат разним врстама природног блага, од извора квалитетне 
воде за пиће и минералних вода преко налазишта неметала до руда олова, живе или 
угља. Међутим, све то, за сада, није довољно испитано и не врши се организована 
економска експлоатација.

ОСЕЧИНА, уз малу привреду, трговину и угоститељство, своју шансу све 
више тражи у развоју туризма. Повољни климатски услови, природне лепоте, 
богатство флором и фауном, модерни спортски објекти (хала са теретаном, 
отворени базени-олимпијски, школски и дечји, терен за мале спортове и фудбалски 
стадион), као и бројне стазе у природи, уз традиционалну гостољубивост овдашњих 
људи, који се све више опредељују за бављење сеоским туризмом, најбоља су 
препорука за те намере.

ОСЕЧИНА је славна по својим људима, неустрашивим устаницима, 
слободољ убивим Солунцима, храбрим ратницима, поузданим борцима, 
несаломивим родољубима, почев од браће Недић, јунака из боја на Чокешини и 
њихових савременика из боја на Братачићу све до пилота пуковника Миленка 
Павловића и отпора НАТО агресији. Позната је не само по изузетним војницима већ и 
по одличним стручњацима и то разних занимања: од научника, преко мајстора до 
вредних и виспрених радника и земљорадника, односно по правницима, 
.економистима, лекарима, професорима, духовницима, писцима, агрономима, 
машинцима, грађевинцима, архитектама, геодетским и машинским инжењерима, 
уметницима, спортистима, спретним занатлијама и вредним пољопривредницима, 
пре свега воћарима и сточарима...

ОСЕЧИНА се поноси се и бројним културно-историјским, духовним и 
природним добрима, од којих су најзначајнији: Тешманов конак у Баставу, црква 
брвнара у Скадру, Римски мост и кањон на реци Љубовиђи, стара црква у Осечини, 
пећина камењача у Туђину, затим споменик браћи Недић у центру Осечине, па 
спомен -т о п  у Братачићу (Први српски устанак), споменици и костурнице у Пецкој и 
Осечини (Први светски рат), онда у Осечини, Баставу и Комирићу (Други светски рат), 
меморијални комплексу Горњем Црниљеву и нови споменику Осечини официрима и 
војницима палим у ратовима вођеним деведесетих година 20. века.

ОСЕЧИНА има Сајам шљива, привредно-туристичку и културно-забавну 
манифестацију,' која се одржава у част српске и локалне најраспрострањеније 
воћарске културе и то сваке године последњег викенда у августу, односно првог у 
септембру месецу. Сајам је централни годишњи догађај на овом подручју, а један од 
најважнијих циљева му је да промовише шљиву и производе од ње у национални 
бренд, да демонстрира енергију и вољу да је Србији место у Европи и да афирмише 
локалне ресурсе као саставни део модерне Србије.



Сајам шљива "Благо Србије" успешно одржан од 31. августа до 2. септембра 2007. године

ПРАНГИЈЕ, П©©АО,3^дР1ШЕк)(§¥110 И -  П1ШЗА Ј
* Озбиљни излагачи и угледни гости из земље и иностранства, као и низ богатих и 
занимљивих сајамски садржаја - обележје друге манифестације у част шљиве

Почетак сајма, кога је под покро- 
витељством Владе и Привредне коморе 
Србије организовала општина Осечина 
( п р е к о  О п ш т и н с к е  у п р а в е ,  ТО 

| "Подгорина" и Организационог одбора 
на челу са др Стојаном Јевтићем,

| п р е д с е д н и к о м  ПКС и М и л а н о м  
Симићем, председником Општине) уз 
стручну помоћ извршног организатора 
"Векола" а.д. из Београда, најављен је

| почасном паљбом из прангија са 
околних брда, а завршетак обележен 
такође громогласно - концертом "Рибље 
чорб š ' . j J

Око 250 излагача: пољопривредних 
газдинстава која се баве производњом 
шљива и других производа од овог воћа, 
з а т и м  п р и в р е д н и х  д р у ш т а в а ,  
организација, и институција чија је 
делатност везана за шљиварство, 
воћарство, пољопривреду и туризам, 
као и појединаца или удружења који 
чувају од заборава традиционалне 
прехрамбене шљиварске и воћарске 
специјалитете и негују ручну израду 
предмете и сувенире по угледу или 
инслирасани сачуваним моделима из 
прошлости, узели су учешће на другом 
Сајму шљива "Благо Србије", који је

одржан од 31. августа до 2. септембра у 
Осечини.

Други по реду сајам шљива "Благо 
Србије" отворен је у петак, 31. августа 
2007. године, у 12.00 часова плотунима 
који су одјекнули са околних брда из 
пранги ја .  Након уводних  топлих  
поздравних речи Милана Симића, 
председника Општине Осечина, први је 
на отварању говорио Велимир Илић, 
министар за инфраструктуру. Затим је 
уследила дивна беседа академика 
Матије Бећковића, који је у својству 
личног изасланика премијера Србије др 
Војислава Коштунице, званично отворио 
ову сајамску манифестацију.

Завеса на овогодишња занимљива 
са јамска  д е ш а в а њ а  зв анично  је 
спуштена у недељу, 2. септембра 2Д07. 
године, у поподневним часовима, I 
п р о г л а ш а в а  њ е м п о б е д н и к а  и 
д о д е љ и в а њ е м  в р е д н и х  на гр а д а  
п о б е д н и ц и м а  по т а к м и ч а р с к и м  I 
категоријама, а незванично тек у касним 
вечерњим сатима урнебесним рок- f 
концертом "Рибље чорбе" у присуству 
неколико хиљада младих и старих из 
овог краја и суседних места.





Отварање Сајма

МИНИСТАР ВЕЛИМИР ИЛИЋ:
ШЉИВА ЈЕ ЗДРАВЉЕ

- Помаже Бог! Драго ми је да смо данас у Осечини, да је Сајам шљива заживео и 
да ће живети дуго у овим крајевима. Гости из света сада могу да дођу овде и да виде 
најквалитетнију шљиву, да упознају или се подсете многих здравих производа од 
шљиве, као што смо и ми данас имали приликуда све ово видимо и да пробамо.

Помагали смо овај крај, а првенствено развој инфраструктуре. Морамо 
направити добре путеве, добар пут до сваке куће, 
до свакогсела, тоје наш циљ. Добре улице, добре 
тротоаре, здраву пијаћу воду, добру струју... То је 
оно што српско село тражи. А захтеви су скромни.
У 21. веку човек тражи да не гази блато и да има 
здраву воду да пије. И то морамо помоћи и 
урадити.

Ви сте  овд е  и м а л и  п р о б л е м а .
Елементарне непогоде, порушени мостови, 
оштећени путеви, клизишта . . . Санирамо то 
полако и приводимо крају. Надам се да ћете бити 
задовољни кад се све за који дан заврши. Помоћи 
ћемо да Осечина лепо изгледа, да читава ова 
регија крене. Драго ми је да има пуно вредних и предузимљивих људи који су 
заинтересовани за производњу шљиве, што смо данас овде и видели. Нека вам је са 
срећом!

АКАДЕМИК МАТИЈА БЕЋКОВИЋ:
ШЉИВА И ШАЈКАЧА

- Поштовани домаћини, мада сам Ваљевац, данас сам први пут у Осечини и то би 
био довољан разлог и да дођем и да се радујем. Али та радост је утростручена још \ 
једним поводом и још једном дужношћу. Наиме, овде сам да, у име председника 
Републике Србије Војислава Коштунице, отворим други Сајам шљиве „Благо Србије" у 
Осечини.

Грађани Подгорине, сви смо чули за оно пророчанство да ће доћи време да сви 
Срби могу стати под једну шљиву. Али, ја ћу баш овде и данас да кажем да пророка 
нисмо, изгледа, добро разумели. Није он хтео да каже да ће Срба бити тако мало и да ће 
се Србија толико смањити, него да ће шљива порасти, да ће бити велика, већа но што је 
икада била. И ми данас видимо како се то пророчанство испуњава и како се шљива 
разгранава и прославља по читавом свету. Корен јој је у Србији, а крошња на свих пет

континената. И сви Срби, ма где живели, могу 
да стану под ту шљиву и склањају се под њене 
гране. Део тог пророчанства је и овај сајам 
шљиве, највећи који је видела Подгорина. 
Наравно да шљиву имају и други народи, и 

купе је у капе, али шљиви ниједна капа не 
пристаје боље од шајкаче. Оне и личе. Не би 
било чудо да се открије да је шајкача скројена 
по угледу на шљиву, сличне су и боје и судбине, 
и биле су деценијама. Шајкача пуна шљиве 
остаје највернија слика Србије. Браћо и сестре, 
благо Србији са благом Србије. На здравље и 
весеље!



т и в ш т м и и и и

ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТАВА -  УЧЕСНИЦИ ИЗЛОЖБЕ СВЕЖИХ И СУВИХ ШЉИВА И ПРОИЗВОДА ОД ШЉИВА
НА САЈМУ "БЛАГО СРБИЈЕ" 2007. ГОДИНЕ

Ђукић Радан, Осечина село, има 600 стабала шљиве, сорта: пожегача. Годишња лроизводња 30 тона свеже шљиве, 500 
литара ракије.
Бојичић Милоје, Гуњаци, 800 стабала шљиве, сорте: пожегача, чачанска родна, годишња производња 40тона свеже шљиве 
ијабука40тона.
Бранковић Томислав, Горње Црниљево, 800 стабала шљиве, сорте: пожегача и стенлеј - суве шљиве 5 т, свеже шљиве 10 т, 
ракије ЗООлитара.
Лукић Алекса, С. Осечина, свеукупни победник Сајма 2006. године, 1.600 стабала сорте: пожегача и стенлеј. Произведе 8 т. 
суве, 40 т. свеже шљиве и ракије 500 л.
Веселиновић Милан, Комирић, излагао само ракију.
Думановић Драгутин, Осечина село, 600 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 35 тона свеже 
шљиве и 400 литара ракије.
Томић Дејан, Туђин, 800стабала шљиве сорте: пожегача и стенлеј, произведебт. суве шљиве и 500 литара ракије.
Марковић Радомир, Сирдија, 1.000 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј, чачанска родна:, произведе 10тона суве шљиве 
500литараракије.
Павловић Живојин, Сирдија, 1.200 стабала шљиве, сорте пожегача, стенлеј, чачанска родна и ваљевка. Произведе 8 т. суве 
шљиве, 20 т. свеже и 500 л. ракије.
Панић Иван, Сирдија 800 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна, произведе 50 литара свеже шљиве и 
200литараракије.
ЈанчићЖарко Лопатањ, 1.000 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј, чачанска родна. Произведе40т. свеже шљиве, 500 л. 
ракије и 3.000 ком. шљиваног колача.
Јанчић Милан, Лопатањ, 800 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј, ваљевка и чачанска родна. Произведе 40 тона свеже 
шљиве иЗООлитараракије.
Живановић Љубиша, Лопатањ, 700 стабала шљиве, сорте: пожегача и стенлеј. Произведе 30 тона свеже шљиве и 300 литара 
ракије.
Јанчић Славко, Лопатањ, 400 стабала шљиве сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 40 тона свеже шљиве и 
500 литара ракије.
Јанчић Саво. Лопатањ. 700 стабала шљиве сорте: 
пожегача, стенлеј, чачанска родна, Ваљевка.
Произведе: 5 тона суве шљиве, 20 тона свеже и ракије 
300 л.
Ђурђевић Дејан, Лопатањ, 800 стабала шљиве сорте: 
пожегача, стенлеј, чачанска родна. Произведе суве 
шљиве 3 тоне, свеже шљиве 20 тона и ракије 400 
литара.
Драгићевић Адам, Лопатањ, 1.000 стабала шљиве: 
сорте пожегача, стенлеј, чачанска родна. Произведе 9 
тона суве шљиве, 20 тона свеже и 500 литара ракије.
Тешић Живорад, Лопатањ, 900 стабала шљиве: сорте 
пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 5 т. 
суве шљиве, 20 т. свеже и 300 литара ракије.
Јевтић Гојко, Остружањ-излагаосаморакију.
Филиповић Драган, Лопатањ, 800 стабала шљиве, 
сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. произведе 
4 тоне суве шљиве, 10 тона свеже и 400 л. ракије.
Тешановић Ненад, Остружањ, 900 стабала сорте: 
пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 5 т. 
суве-шљиве, 2.000 комада шиваног колача и 500 л. 
ракије.
Стевановић Богољуб, Братачић, 600 стабала шљиве, 
сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе ЗОтона свеже шљиве и 300 литара ракије.
Ђуричић Новак, Братачић, излагао само ракију.
Марковић Милорад, Братачић, 1.000 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 9 т. суве шљиве, 
20 т. свеже и 500 литара ракије.
Живановић Миодраг, Лопатањ, 1.000 стабала шљиве, сорте: пожегача и стенлеј. Произведе 7 тона суве шљиве, 20 тона 
свеже шљиве и 500 литара ракије.
Максимовић Пантелија, Лопшатањ, 900 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 6 тона суве 
шљиве, 10тона свеже и 300 л. ракије.
Крсмановић Драган, Лопатањ, 1.000 стабала шљиве , сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 10 тона суве 
шљиве и 500 литара ракије.
Марковић Зоран, Сирдија, 800 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј и Ваљевка. Произведе 45 тона свеже шљиве и 300 
литара ракије.
ЈанковићЖиван, Гуњаци-излагао само дрвену бурад коју сам производи.
Николић Живота, Туђин-излагао само ракију.
Јовановић Јован, Туђин, 1.800 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј и чачанска лепотица. Произведе 10тона суве шљиве, 
50 тона свеже шљиве и 500 л. ракије.
Јовановић Слободан, Туђин, 900 стабала шљиве сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 5тона суве шљиве, 20 
тонасвежеи400л. ракије.
Срећковић Паун, Драгијевица, 900 стабала шљиве, сорте пожегача, стенлеј и Ваљевка. Произведе 5 тона суве шљиве и 500 
литара ракије.
Ђурђевић Радислав, Осечина, 1.000 стабала шљиве, сорте пожегача, стенлеј. Произведе 7 тона суве шљиве и 400 литара 
ракије.
Павловић Томислав, Г. Црниљево, има преко 900 стабала шљиве.
Веселиновић Златко, Комирић, 400 стабала шљиве, сорте: пожегача и чачанска родна. Произведе 20 тона свеже шљиве и 200 
литара ракије.



Лазић Бранко, Остружањ, 500 стабала шљиве, сорте пожегача, 
стенлеј и чачанска родна. Произведе 3 тоне шљиве и 300 литара 
ракије.
Симић Величко Гуњаци, 800 стабала шљиве, сорте пожегача и 
стенлеј. Произведе 40 тона свеже шљиве и 500 литара ракије.
Вилотић Ненад, Гуњаци, 800 стабала шљиве, сорте пожегача и 
стенлеј. Произведе 30 тона свеже шљиве и 500 литара ракије.
Ненадовић Иванко, Гуњаци, 600 стабала шљиве, сорте пожегача и 
стенлеј. Произведе 30тона свеже шљиве и 300 литара ракије.
Мићић Зоран, Гуњаци, 800 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј 
и чачанска родна. произведе 6 тона суве шљиве и 300 литара 
ракије.
Миловановић Селимир, Лопатањ, 1.000 стабала шљиве, сорте: 
пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 5 тона суве шљиве,
10 тона свеже и 400 литара ракије.
Миловановић Бранко, Лопатањ, 700 стабала шљиве, сорте: 
пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 5 тона суве шљиве и 
300 литара ракије.
Вилотић Дејан, Драгијевица, 900стабала шљивесорте: пожегача и стенлеј. Произведебтона суве шљиве и 500 литара ракије. 
Вилотић Јован, Драгијевица, 700 стабала шљиве, сорте: пожегача и стенлеј. Произведе 30 тона свеже шљиве и 300 литара 
ракије.
Алексић Божо, Белотић, 500стабала шљиве, сорте: пожегача и стенлеј. произведе25тонасвеже шљивеиЗОО литара ракије. 
Матић Милан Бастав, 500 стабала шљиве, ссорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 30 тона свеже шљиве и 20 
литара ракије.
Младеновић Златомир, Бастав, 600 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 30 тона свеже 
шљиве и 300 литара ракије.
Младеновић Радислав, Бастав, 1.200 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј, чачанска родна и чачански шећер. 
Произведе 50 тона свеже шљиве и 500 л ракије.
Пантелић Драгољуб, Лопатањ, 1100 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 9тонасуве шљиве 
, 30 тона свеже и 500 л. ракије.
Јовичић Живојин, Гуњаци, има вишеод 1.100стабала шљиве.
Ивановић Бранко, Горње Црниљево, 800 стабала шљиве, сорте: пожегача и стенлеј. Произведе 5 тона суве шљиве и 300 
литара ракије.
Стефановић Верољуб, Драгијевица, 700 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 5 тона суве 
шљиве и 400 литара ракије.
Лукић Љубиша, Осечина, 800 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј и италијанка. Произведе 6 тона суве шљиве и 300 
литара ракије.
Радовановић Горан, Г. Црниљево, 1.000 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 8 тона суве 
шљиве, 20 тона свеже шљиве, 500 литара ракије и 20 тона крушке „виљамовке".
Симић Горан, Г. Црниљево, 1.300 стабала шљиве, сорте: стенлеј и чачанска родна. Произведе 10 тона суве шљиве и 500 
литара ракије.
Симић Милан Г. Црниљево, 1.000 стабала шљиве, сорте: пожегача , стенлеј и чачанска родна. Произведе 8 тона суве шљиве 
и500литара ракије.
Јовановић Никола, Г. Црниљево, 900 стабала шљиве , сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 5 тона суве 
шљиве и 600 литара ракије.
Јовић Милорад, Г. Црниљево, 900 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 4 тоне суве шљиве, 
10тонасвеже и 500 л. ракије.
Јанковић Марко, Г. Црниљево, 800 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 6 тона суве шљиве 
и 400 литара ракије.
Миловановић Слободан, Г. Црниљево, 900стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна . произведе 8 тона суве 
шљиве и 300 литара ракије.
Јанковић Томислав Г. Црниљево, 700 стабала шљиве, сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 35 тона свеже 
шљиве и400литараракије.
Илић Томислав Лопатањ, 1000 стабала шљиве, сорте: пожегача. Произведе 5 тона суве шљиве, 10 тона свеже шљиве и 300 
литара ракије.
Павловић Иван Драгодол, 700стабала шљиве, сорте: пожегача. Произведе5тонасуве шљиве, 1000 комада шљиваногколача 
и ЗООлитара ракије.
Миловановић Владо Остружањ, 700 стабала шљиве, сорте: пожегача и стенлеј. Произведе 30 тона свеже шљиве и 300 литара 
ракије.
Јовановић Лазар, Туђин, 1.000 стабала шљиве, сорте: пожегача, 
стенлеј и чачанска родна. Произведе 8 т. суве шљиве, 20 тона свеже 
шљиве и 500 л. ракије.
Јеремић Цветко, Коњуша, 800 стабала шљиве, сорте: пожегача и 
стенлеј. Произведе 30т. свеже шљиве и 300 л. ракије.
Васиљевић Петар, Царина -  преко 700 стабала шљиве.
Перић Селимир, Гуњаци-вишеод 900 стабала шљива.
Симанић Веселин, Лопатањ, 800 стабала шљиве, сорте: пожегача, 
стенлеј и чачанска родна. Произведе 5 тона суве шљиве, 10 тона 
свеже и400л. ракије.
Митровић Новак, Белотић, 700 стабала шљиве, сорте: пожегача и 
чачанска родна. Произведе40т. свеже шљиве и 300 л. ракије.
72. Јовановић М. Чедомир и М. Младен, Туђин, 800 стабала шљиве, 
сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Проиизводе 5 т суве 
шљиве, 10 тона свеже и 300 л. ракије
73. Миловановић Стојан, Остружањ, 500 стабала шљиве, сорте 
пожегача.Производибт. суве, 15тсвеже шљиве и 500 л. ракије.
74. Јовановић Будимир, Гуњаци, има 1.200 стабала шљива.
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Осечина, 31.08.-02.09.2007. године
Ред.
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1 2 3 4 5

1. "АГРОБАНКА" Београд
2. "VVINER STADISSCHE” Нови Београд, М. Пупина 165 г
3. орг. јед. Шабац
4. "TRIGLAV OSIGURANJE" Београд
5. "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" Београд
6. орг. јед. Ваљево, Карађорђева 48/а
7. "PRO CREDIT BANK" Лозница, Вере Благојевић 9
8. "КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" Београд
9. орг. јед. Ваљево
10. "ВИНО -  ЖУПА" Александровац
11. "ПЛЕМИЋ-КОМЕРЦ" Осечина, Немањина 8
12. 33 "ПЕЦКА" -  зем. задруга Пецка, Осечина
13. "PODGORINA FRUCHT" Осечина, П.Ј. Комирићанца
14. "АГРАНЕЛА" Ваљево, Мирка Обрадовића бб
15. "АГРОМАРКЕТ" Крагујевац, Краљевачког батаљона 35/2
16. "ЈУТРА" Нови Београд, Бул. уметности 2
17. "ЈУТРА" Горњи Милановац-Коштунићи бб
18. "АТЛАС-СИСТЕМ"-ВАЉЕВСКА ПИВАРА-Ваљево, Бирчанинова
19. "БОРО СКОРИЋ" -Холдинг компанија Лозница, Зајачки пут бб
20. ХТП "БАЊА БАДАЊА"-Спец. болн . за рехаб. Бања Бадања-Лозница, Зајачки пут бб
21. "ZEPTER-BIRO" Ваљево, Карађорђева 123
22. "КРУШИК ПЛАСТИКА" Осечина, П.Ј.Комирићанца 33
23. "ПОЉОСТРОЈ" Оџаци
24. СЗТР "ЦАНЕ" Осечина, Војводе Степе
25. "БЛЕКИ САТ" Ваљево, Остоје Стојановића 15
26. "МЕТАЛОПРЕРАДА" Чачак, Парменац
27. ПП "АЛЕКСАНДАР-ДОО Осечина, Карађорђева 74
28. "ВУЈИЋ ВОДА"-ХТП "ВУЈИЋ ДИВЧИБАРЕ"-Ваљево
29. "КЊАЗ МИЛОШ" Аранђеловац
30. МТ.С (Мобилна телефонија Србије) Београд
31. СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ-Бања Ковиљача-Лозница
32. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ -  Ваљево
33. ОПШТИНА "ГОРЧЕ ПЕТРОВ" Скопље Македонија
34. "КАРПОШ",АД Скопље Македонија
35. "ДООЕЛ" Скопље Македонија
36. ЗПЗ "НАПРЕДОК" Скопље Македонија
37. "ГАЛАФАРМ" Скопље Македонија
38. ОПШТИНА БРАТУНАЦ-УДРУЖЕЊЕ ПРИВРЕДНИКА-Република Српска-БиХ
39. OBCINA ORMOZ Ormož Slovenija
40. Območna obrtna zbornica Ormož Slovenija
41. Javna razvojna agencija-TIC Ormož Slovenija
42. "BERY-EXPORT" Комирић, Осечина
43. "ПОДГОРКА" Осечина, Војводе Степе 31
44. Марковић Радосав -  газдинство- Ражана, Косјерић
45. ПРИВРЕДНА КОМОРА ГРАДА БГД. Београд
46. ПРИВРЕДНА КОМОРА ВАЉЕВО Ваљево
47. ПРИВРЕДНА КОМОРА УЖИЦЕ Ужице, Димитрија Туцовића 52
48. ББ "КЛЕКА" Бајина Башта
49. "METALFLEX" Ариље
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50. Симић Милорад -  газдинство- Бајина Башта
51. Ковачевић Драгомир-газдинство- Каран, Ужице
52. Лазић Милоје-газдинство- Рибашевина, Ужице
53. "ПОЉОПРОМЕТ" Дражиновићи, Пожега
54. "ЈАБУЧИЦА" Тврдићи, Пожега
55. Павловић Бранислав-газдинство- Злакуса Ужице
56. Радовић Драган-газдинство- Радобуђа, Ариље
57. Петронијевић Милојко-газдинство- Вране,Ариље
58. "ЗЛАТАР ПЛАСТ-АД Нова Варош
59. Радојичић Спасоје-газдинство- Ужице
60. ОПШТИНА УБ-Одељење за пољоприв. Уб
61. "МЕДОВАЦ"ДОО-привредно друштво Бањани, Уб
62. "МЕДОВА PEKA''-привредно друштво Бањани, Уб
63. ОПШТИНА КРУПАЊ Крупањ, М.Тита 2
64. "МОНД КОМЕРЦ" Ваљево, Милорада Ристића 33/4
65. "ИВЕРАК"А.Д. Ваљево, Попучке 39
66. "ФРЕНКИ АЛАРМ" Ваљево, Нас. Осл. Ваљева 73/6
67. "ВЕКОЛ",а.д. Београд, Кнез Михајлова 6/III
68. УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА - Осечина, Карађорђева 60
69. "ЈАДАР ПАК" Осечина. Карађорђева 125
70. "ПРОСТИЛ" Осечина, Карађорђева 118
71. "ТАМПОН ПРИНТ" Осечина, Болничка 9
72. "АЛМИНИ" Осечина, П.Ј. Комирићанца
73. "ВЛАНА-Р" Осечина, Војводе Степе 9
74. "БНБ ГРАФИКА" Осечина, П.Ј.Комирићанца 14
75. СЗР "ЖАРЕ" Осечина, П.Ј.Комирићанца 3
76. СЗТР "АС" Осечина, Остружањски пут бб
77. НЕЗАВИСНО УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА - Осечина
78. СЗТР "ПЕТРОВИЋ" Осечина, Карађорђева 138
79. "ПОДГОРИНА ПЛАСТ" Осечина, Карађорђева 135
80. СЗТР "ЛУКИЋ" Осечина, Карађорђева 127
81. КАЗАНЏИЈА БОРА (Бора Средојевић) Ваљево
82. ЕКО-ЕТНО ДРУШТВО Бачки Петровац

I 83. УДРУЖЕЊЕ ДОМАЋИНА Ваљево
84. Удружење грађана "Медведник" Ставе, Ваљево
85. Газдинство Милован Тешановић Мионица,Ваљево
86. УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА Осечина
87. ПЧЕЛАРРАДОВАНОВИЋ Ваљево
88. "БЕЛА ЛОЗА"- ПОДРУМ-Лукић Драган- Осечина
89. "ЈАДАРСКИ КОНАК - Удружење грађ. за развој сеоског туризма у општини Осечина
90. Туристичка организација "ПОДГОРИНА"- Осечина, Карађорђева 82
91. "ЈАДАРСКИ КОНАК" ДОО Осечина, Карађорђева 60
92. "Код Грге"- угоститељска радња Осечина, П.Ј.Комирићанца 2"
93. Звонце" Осечина, Болничка 1/а
94. ARCUS-Фотеље за масажу Београд
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ЕДУКАТИВНИ ДЕО САЈМА

Важнетеме-врсни предавачи

Значајан део сајамске манифестације, и овог пута, били су едукативни 
скупови. За "округлим столом" у импровизованој и лепо опремљеној сали између 
штандова излагача у централном делу хале, еминентни научници и стручњаци 
разговарали су са произвођачима и свима осталима који кроз своју делатност могу 
да помогну, о могућностима унапређења производње и пласмана шљива и 
производа од ове и других воћарских култура, као и побољшању стања у 
пољопривреди и на селу уопште.

О озбиљности овог аспекта сајма можда најбоље сведоче имена предавача и 
називи тема које су овом приликом апсолвирали. Професори Гордана Ђорђевић и 
Зорка Грандов са Факултета за трговину и банкарство говориле су о "Формама и 
каналима тржишног повезивања произвођача и купаца шљиве". Проф др Михаило 
Николић са Пољопривредног факултета о "Сортименту шљиве", проф. др Милован 
Величковић, такође са Пољопривредног факултета о "Систему гајења шљива", а 
проф. др Бранислав Златковић са истог факултета на тему "Нутритивна вредност 
шљиве".

Дугогодишњи функционер Туристичке организације Србије, сада један од 
руководилаца Удружења предузетника у сеоском туризму Србије г-ђа Славка 
Недељковић имала је запажено излагање на тему "Едукација у сеоском туризму".

Шљивом до лепше линије, тена и здравља

Без обзира на то што се празнична трпеза ових дана не може замислити без суве 
шљиве, током године ретко коме падне на памет да се почасти овом изузетно благодетном 
воћком. Одавно је у Србији шљиви припао пиједестал међу домаћим воћкама, али колико 
је, у ствари, њених правих љубитеља? Да ли сте знали да данас постоји више од 2.000 врста 
шљива?

У саставу сувих шљива налази се концентровани сорботол и влакна, што им пружа 
већи лаксативни ефекат од свежих шљива. Захваљујући томе, сува шљива регулише 
пробаву И чешће пражњење црева. На тај начин се организам чешће чисти од наслага 
несварене хране која проузрокује ствараље масних наслага у организму. Те масне наслаге 
стварају и токсине који утичу на то да се осећамо уморним, нервозним и напетим.
А како вам тек звучи податак да је један од најстаријих кинеских лекова направљен управо 
од суве (димљене) шљиве и носи назив убаи. Овај лек ублажава симптоме мучнине, 
грознице и кашља. На врху листе од 24 врсте воћа антиоксидантне моћи налази се свежа 
шљива (прунус доместица), док је сува шљива далеко испред сувих смокви, урми, грожђа, 
кајсија... ито два пута већом антиоксидантом снагом.

Како свеже, тако и ове суве шљиве представљају праву малу ризницу калијума, 
влакана, витамина Ка, док се у траговима може наћи магнезијум и гвожђе. У било ком 
облику шљива је невероватно богата јединственим фитонутријентима, неохлорогенском и 
хлорогенском киселином. Те супстанце су класификоване као феноли, а њихова улога 
антиоксиданата потврђена је у више научних истраживања. Од изузетног значаја је 
способност свеже и суве шљиве да се гвожђе у организму боље искористи, а што се доводи 
у везу са витамином Це у плодовима тог воћа.

Ако спадате у даме које воде рачуна о изгледу и здрављу свог организма, онда треба 
да знате да суве шљиве уништавају слободне радикале у крви, а што је мање слободних 
радикала, мања је могућност да кожа вашеглица поприми изглед суве шљиве. Према томе, 
драге даме и драга господо, што чешће се баците на суве шљиве, јер ћете на тај начин ваш 
организам одржавати витку линију и добру форму, а други неће знати тајну вашег успеха! 
Пријатно!



ИЗДАВАЛАШТВО

Књига о -  шљиви

Из штампе је изашла вредна публикација аутора Петра Лазића под називом 
"Шљива, бре".У овом занимљивом делу има доста фотографија и детаља који се односе на 
сајам у Осечини и производњу шљива у овом крају.

Ништа, бре, без "плавогблага"!
в ’t ттстд n r. • »UT.

Некада једина извозна и највреднија српска роба на страном 
тржишту, која је много помогла нашим сељацима, војсци и читавом 
народу да се и у најтежим данима и годинама одрже, доживљава неку 
врсту своје ренесансе. Истина, још не толико на економском колико на 
духовном и културном плану.

За разлику од других народа и неких других производа код нас до 
недавно, осим у стручној литератури, шљива није имала место које 
заслужује.

Ту историјску неправду исправио је публициста Петар Лазић 
изузетном монографијом под називом "Шљива, бре". Аутор се у овој 

. књизи бави шљивом као глобалним феноменом, од светских искустава у гајењу, преко 
романа у којем је она главна лик, све до симбола шљиве у различитим културама, са свих 
страна кугле земаљске, како на уводним страницама истиче проф. др Радован Биговић. 
Лазићу се на свој начин придружио карикатуриста Шпиро Радуловић. Његова врхунска 
карикатура којом слика Србију из прошлог века оличену у стаблима шљива испреплетаним 
у дрвореду са тениским рекетима који симболишу национални бренд данашње Србије 
заслужила је прву награду на 40. конкурсу новинске карикатуре "Пјер".

ДВЕ НАГРАДЕ ЗА САЈАМ ШЉИВА "БЛАГО СРБИЈЕ"

Сајам шљива "Благо Србије" добитник је две прве награде "Туристичке слагалице"
'за 2007. годину, које традиционално додељује часопис 
"Туристичке манифестације".

Награде стижу у категорији НАЈУСПЕШНИЈА 
ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА У СРБИЈИ У 
ПОСЛЕДЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ, а друга у категорији 
НАЈБОЉИ ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, 
за штоје најзаслужнији мр Ђорђе Станојевић.

Похвале заслужује и "Векол" за изванредну 
презентацију приликом свечаног избора најбољих у 
области туризма у прошлој години у организацији овог 
часописа.

ПРЕДСТАВЉЕН РАД ФОНДА ЗА ДОШКОЛОВАВАЊЕ МЛАДИХ
ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Промоција у "родном" крају

Интересантну презентацију досадашњег рада у оквиру н 
званичног сајамског програма имао је Фонд за дошколовавање 
младих пољопривредника Србије.

Занимљиво је истаћи да је пре девет година одлука о 
основињу овог Фонда први пут објављена у Осечини, и то не баш 
случајно, с обзиром да је иницијатор оснивања г-ђа Борка Вучић, 
актуелни председникУправногодбора Фонда, родом из-Комирића.



НАГРАЂЕНИ НАЈУСПЕШНИЈИ УЧЕСНИЦИ САЈМА

Победник -  Горан Симић из Г. Црниљева

Овогодишњи победник Сајма шЈњива 
"Благо Србије" и добитник златника је Горан 
Симић из Горњег Црниљева, који је у 
категорији оцењивања квалитета шљиве 
освојио прво место. Други је Будимир 
Јовановић из Гуњака -  награда од 15.000, а 
трећи - Лазар Јовановић из Туђина -  10.000

! динара.
Идентичне награде подељене су и у осталима 
такмичарским категоријама.
За шљивани колач -  1. Ненад Тешановић

| (Остружањ), 2. Жарко Јанчић (Лопатањ), 3.
Пантелија Максимовић (Лопатањ).

За домаћу ракију шљивовицу препеченицу - 1. Славко Живановић (Лопатањ), 2. 
Предраг Нешковић (Драгодол), 3. Милорад Марковић (Братачић).
Драгану Лукићу из Осечине додељена диплома за квалитет ракије препеченице - 
траварице.
Награду "припејд" пакет са мобилним телефоном за најбољи штанд индивидуалног 
пољопривредног произвођача освојиоје Никола Јовановић из Г. Црниљева. 
Диплому посетилаца за уређење штанда добио је Младен Јовановић из Туђина. 
Слецијалне награде за допринос у организацији сајма додељене су Радоју 
Спасојевићу из Осечине, сајамском промо лицу (пластична каца од 1.000 л) и 
Величку Симићу из Гуњака за атрактивно приказивање шљиварске производње 

свог газдинства (комплетно годишње осигурање домаћинства).
У к о н к у р е н ц и ј и  " З л а т н е  р у к е "  у разним 
дисциплинама са по 10.000 динара награђене су: 
Роса Ђ урић, Дринка  Радивојевић,  Милица 
Урошевић и Славка Јовановић из Осечине, Љубинка 
Станимировић из С. Осечине, Радојка Ђуричић из 
Братачића и Винка Младеновић из Драгијевице. 
Славојка Бојичић из Пецке заслужила специјалну 
награду - "припејд" пакет са мобилним телефоном - 
за најлепше изложени "Осечански сто".
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ВЕЛИЧАНСТВЕН КОНЦЕРТ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ 
И "ХАЏИ РУВИМ" НА САЈМУ

Последњег дана другог Сајма шљива "Благо Србије величанствен концерт 
духовне музике у кругу осечанског храма, на велико задовољство верника, гостију 
сајма и мештана, приредио је ваљевски црквени хор "Хаџи Рувим", под 
диригентском палицом г-дина Драгана Васиљевића.

САЈАМСКИ ГОСТИ ПОСЕТИЛИ СТАРУ 
И НОВИЈУ ЦРКВУ У ОСЕЧИНИ

У току тродневног трајања сајма већи број гостију сајма, укључујући и високе 
званице, затим љубитеље верског и туризма уопште, искористили су боравак у 
Осечини и за посету овдашњим богомаљама -  старом и новијем православном 
храму, где су присуствовали редовним богослужењима или целивали црквена 
знамења.



бБЛАГО СРБИЈЕ
Сајам гиљива-Осечина

iJA ПРИКАЗАНА ИЗ ОСЕЧ

У промоцију осечанског сајма укључила се најгледанија ТВ емисија РТС 
"Жикина шареница". У неколико емисија пре манифестације кроз гостовања 
председника Општине Милана Симића, затим познатог осечанског угоститеља 
Зорана Младеновића (са традиционалним јелима направљеним од шљива) и 
представника извршног организатора "Векола", као и путем питања гледаоцима, 
сајам је ваљано најављен, а другог дана манифестације камере су директно 
преносиле сајамска догађања из Осечине.

"Жикина шареница" и "Векол" наградили су 50 гледалаца из целе Србије 
бесплатним путовањем аутобусом до Осечине и они су поред присуства у емисији 
посетили сајамске и туристичке дестинације овог краја.



ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ВЕЛИМИРА-ВЕЉЕ САВАТИЋА

Очевом завичају и својим пријатељ има -  с љ убављ у

У обновљеној новоотвореној галерији, у оквиру сајамског програма, приређена је 
незаборавна изложба уметничких фотографија Велимира-Веље Саватића, који је своја 
дела, сљубављу, дариваозавичају свога оца, бројним пријатељима и свом омиљеном месту

Велимир Веља Саватић рођен је 1943. године у Београду. По професијије фоторепортер. У 
информативном програмуТВ Београд радиоје 36 година. Чланјефото клуба ПМФ-а од 1961.

године, а од 2005. године клуба "Арт Натура Арт". Носилац звања 
КМФ (кандидат мајстора фотографије) Фото савеза Србије од 
1998. Излагао је на преко 150 домаћих и међународних 
колективних изложби фотографија и дијапозитива. Награђиван је 
54 пута. Одржао је 5 самосталних изложби са 260 уникатних 
фотографија, од којих му је најдража изложба о Подгорини и 
Рађевини, сачињена од 128 црно-белих фотографија, 
постављена 1998. у Београду. Ова изложба "Осечински мотиви"је 
шеста самостална изложба, чине је 46 фотографије из родног 
краја ауторовог оца. Од 1997. пет година за редом био је на листи 
10 најактивнијих излагача на нашим просторима. Као 
професионалац, ауторски реализује фотографске пројекте у 
више области, а посебно из музичког живота Београда. Пуних43 

године је фотографски хроничар делатности Музичке омладине Србије и 37 међународних 
такмичења. Од 1994. године прати БЕМУС и друге концерте класичне музике: Београдска 
филхармонија, Великани музичке сцене -  Музички центар Коларца. За већи део ових 
манифестација реализује изложбе, плакате и остале садржаје фотографског маркетинга. 
Фотографисао је све премијерне представе Врањског позоришта (од 1970. до 1990. године), 
као и позоришта Дадов из Београда, 20 година уназад и до ових дана.

Аутор је фотографија у књизи "Ромска енклава Орловско насеље" (прва награда у 
области урбанистичке делатности за 1997.), затим у књизи редитеља Моме Мартиновића 
"Режија програма уживо" (награда РТС-а), у књизи "30 година БЕМУС-а" академика Дејана 
Деспића, монографији Маја Ђуровића "Montenegro" 1994., књизи новинара Божидара 
ВељкоВића "Дамари природе" 2007. итд.Фотографски опрема каталоге из области привреде 
и каталоге ликовних уметника и извођача класичне музике__

РЕВИЈА ДОКУМЕНТАРНИХ ФИЛМОВА
Промоција стваралаштва најбољих у бранши

У великој сали Народе библиотеке Осечина, у две сајамске вечери, приређена је 
изузетна ревија документарног филма, на којем су своја остварења представили наши 
понајбољи ствараоци у овој бранши. Љубитељи документарних филмова били су у прилици 
да уживају у најновијим остварењима врсних мајстора као што су: Каменко Катић, Владимир 
Перовић, Светлана Парошки, Нада Белегишанин, Зоран Миленовић, Добрила и Добривоје 
Пантелић, који су и лично присуствовали приказивању филмова.



ПОСТАВКА У ОДЕЉЕЊУ ВАЉЕВСКОГ МУЗЕЈА У ОСЕЧИНИ

Пилоту у част

Пажњу сајамских гостију, а било их је 
неколико хиљада, посебно је привукла поводом 
сајма постављена изложба у част пилота 
пуковника Миленка Павловића, који је изгубио 
живот 4. маја 1999. године бранећи небо над 
Ваљевом у неравноправној ваздушној бици са 
НАТО авијацијом.

Посетиоци су могли да виде бројне 
експонате -  лични прибор, докумената, одећу и 
оружје -  пилота пуковника Павловића, који је 
рођен у оближњем селу Горњем Црниљеву. 
Поставкаје потрајала и после сајма, а погледали 

сује и сви овдашњи основци и предшколци, као и бројни грађани овог краја.

САЈАМСКИ ТУРИСТИЧКИ ТАЛАС

Први кораци туризма
За време трајања сајма најпосећеније 

су биле стара и новија црква, као и спомен 
костурница ратницима и цивилима из Првог 
светског рата у Осечини.
Заинтересоване су "олд тајмер" аутобус 
"прага" из 1939. године и мини-бус превозили 
до најзначајнијих туристичких дестинација у 
околини (Пецка, Г.Црниљево, Братачић, 
Лопатањ), а за многе је била атрактивна 
вожња фијакерима.
Поред награђених у организацији "Векола" и 
"Жикине шаренице", у Осечину је стигло још 
неколико аутобуса са стране. Бројни су били 
гости из смедеревског краја, који су се, уз 
обилазак сајма посебно задржали код нове 
спомен костурнице изнад цркве у Осечини, где 
су одали пошту својим прецима (неки чак и 
први пут). Учесници борби на Гучеву и 
Мачковом камену у Првом светском рату,

међу којима и бројни Смедеревци, после 
рањавања, обољевања и лечења у тадашњој 
овдашњој болници овде су окончали своје 
животе и сахрањени на Војничком гробљу. 
Најорганизованији туристи били су Словенци 
из пријатељске општине Ормож и околине. 
Они су се задржали и на преноћишту, које им 
је обезбеђено у сеоском туризму и сви су 
понели лепе успомене са свог првог 
гостовања у овом делу Србије.
Велики број туриста овог пута је долазио само 
на један дан, уз најаву да ће следећи пут 
остати дуже.

Судећи по првим утисцима, Осечина је 
успешно прихватила први значајнији 
туристички талас који ју је запљуснуо и 
положила испит за наредна већа искушења у 
овој области за коју има добре предуслове.



Репортер Гласа у Осечини иа другом по реду сајму шљива„Благо Србије'

Нема шмиве без 
српсхе шајхаче

Крај казана за пвчење ракије, у Срба 
познатије као „веселе машине," са 
ужасом се дошаптавају да he ЕУ 
забранити печење ракије по 
селима. На отварзљу су говорили 
министар у ВладшСрбије Велимир 
ИлиК и Матија Бе1жови^, као лични 
изасланик Војислава Коштунице
У Осечмкн сам први пут био да пишем о 
смрти пидаа Паатовића, српског хероја ко- 
ји је полетео у сусрет авиокима НАТО па- 
кта к пошето. Кућа његових роднтеља на- 
лазн се петнаестаххидометара од Осечине 
- у брдима. Био ом днрнуг гесгом скрома- 
шног таксисте, јер у овом месгу не може би- 
ти богат од тог nom, који је одбио да при- 
мн новац, И који ме сачекао и вратао у Осе- 
чину.

- Кад о тахвом јунаку пкшете, не могу да 
вам наплатим - pmo ми је тада.

И ево ме поново овде. Овога пуга због Са- 
јма шљива. Био сам у Гучи, Рајцу, Раввој Го- 
ри, алн ово је нешто друго. Неш труба и та- 
ламбка, нема хаоса и смећа. Културно и дос- 
тојансгвено. Захваљујући доброј организа- 
цији, стиче се утисак да се све дешава у 
неком лепом подалпском граднћу. Поред 
базена, у прелепом амбкЈснту, гостама је по 
сдужен велики и^ор домаћихјела, као и q>- 
нећи гулаш који су припремила осечннски 
ловцк. Ту су на шгандовнма флаширане ра- 
кије у лепим пакрваљима, на којима би и 
Италијани позавидели.

Пече се пекмез и ракија.
Крај казана друштво се забавља за сво- 

ју душу са хармоникашем опхтра језика, ко- 
ји никог не оставља на миру, већ сам сми-

тља поскочице на рачун ове и свцх осга- 
лих власр. Никог не штеди. Одбија новац 
који му нудимо, јф ми смо госги Осечине. 
Јер поред „веоие машине,“ како код нас зо- 
ву казан, Срби се увек радо окупљају’. Ни-

је ни чудо што толнхо ужаса у Срба кзази- 
' вају приче да ће Европска уннја забранити 
нечеље ракнјепо селима.

Да се са Србимапоред казана није шаш-С 
■ татавсрчизтшсјеЛдатураетвфсо** ' 
1)с „Где сада бојппкти тгротав Срба, кад се 
ј&ред сваког поток? пуши луда од казана8 Ј

Први је на отзараау говорио Веља Илић. 
Многобројнн новннари ни овде ннсу допу- 
стнли да прође без пнтања о концесиЈи за 
аугопут.

Ево шга је рекао миннсгар Итић:
- Помаже Бог, мени је драго да смо дакас 

у Осечини, да Је Сајам шљиве мживео и да

ће живети дуго у овим крајевима, Гости 
из света моћи ће да дођу и да виде најква- 
литетнију шљиву, да внде многе здраве 
производе од шљиве, као што смо и мн да- 
нас имали пргошху да видкмо и да проба- 
мо. Пом̂агали смо овај kpaj, а првенствено 
развој инфраструктуре. Морамо направи- 
та добре п)теве,до6ар пут до сваке куће, до 
сваког села, то је наш цнљ. Добре улице, до- 
бре тротоаре, здраву пијаћу воду, добру 
сгрују... То је оно што фпско селотражи.
А захтеви су скромки. У 21. веку човек 
тражк да не гази блато н да има здраву 
воду да пнје. И то морамо помоћи н урадн- 
та Ви сге овде ималн проблеш. Елементар- 
них непогода, порушених мостова, сани- 
рамо то полако и пјмводнмо то крају. И на- 
дам се да ћете бнтизадовољнк кад се све за 
који дан заврши. Клизишта, то смо реша-

вали и решили, и номоћи ћемо да Осечи- 
на лепо изгледа, да читава ова регија кре- 
не. Драго ми је да нма пуно приватника ко- 
ји су заннтересованн за производњу шљк- 
ве, што смо данас видели, и нека вам је са 
срећом. »

После њега је говорио и отворио сајам Ма- 
тија Бећковић, као Коштуничин изаота-' 
ник.
' - Поштовани домаћинн, мада сам Ва- 

љевац, данас сам први пут у Осечини и то 
би био довољан разлог и да дођем н да се 

' радујем, Алн та радосг је утросгручена још 
једним поводом и још једном дужношћу. 
Наиме, овде сам да, у име председннка Ре- 
публике Србије Бојиаава Коштунице, 
отворнм фуги сајам шљиве ̂ Благо Срби- 
јс“ у Осечини. Грађани Подгорине, сви 
смо чули за оно пророчансгво да ће доћи 
време да сви Срби мосу сгата под једну шш- 
ву. Алн, ја ћу баш овде и данас да кажем да 
пророка нисмо, изгледа, добрв разумели. 
Није он хтео да каже да ће Срба бити тако 
мало и да ће се Србија толгасо смагонти, не- 
ro да ће шљква порастн, да ће бита вели- 
ка, већа но што је икада била. И ми данас 
видимо како се то проречансгво испуња- 
ва и како се шљива разгранава н прослав- 
ља по читавом свету. Корен јој је у Срби- 
ји, а крошња на свих пет континената И сви 
Срби, ма где живзди, могу да стану под 
ту шшиву и ослањају се шд њене гране Део 
тог пророчанства је и овај сајам шљиве, на- 
јвећн који је видела Подгорнна. Наравно да 
шљиву имају и друга народа, и купе је у ка- 
пе, али шљиви гацедна капа не пристаје ćo- 
ље од шајкаче. Оне и лнче. Не би било чу- 
до да се отхрије да је шајкача скројена по 
угледу на шљиву.сличне су и боје и судби- 
не, и биле су децени]'ама. Шајкача пуна 
шљиве остаје највфнија слика Србије. Бра- 
ћо и сесгре, благо Србијн са благом Срби- 
је. На здравље и весеље!

Сајам.ће трајати још два дана. Предви- 
ђено је да дођу многобројни пхти. А ОсС- 
чина је показада да уме да их дочаса гошод- 
ствено и достојанствено.

ЗТекаП и фоШо: Небојиш jeepuh



АКАДЕМИК БЕЋКОВИЋ 0  УТИСЦИМА ИЗ ОСЕЧИНЕ

Сајам као инспирација
Матија Бећковић неколико дана после сајма у Осечини дао је изјаву, коју су 

објавили бројни медији:

- Јасно је као дан да сам до најважнијих идеја дошао на Сајму шљива у 
Осечини и на Цецином концерту пред Скупштином. Та места ме инспиришу, 
подсете на корене, срце закуца за домовином.

Осечина (Потам - повам преко Дрине)

Иза присојних капија, широм 
отвореног срца, ваљевског подгорја, 
зри своју лепоту, неба и земље, 
сладосна плавет младог воћа, шљива 
и њива.

И растапају се, у слаткохраном 
млеку матерњег језика, укуси боја, 
густог меда, злата и пурпура, и 
чежњиви мириси разбокореног биља, 
као са неке друге, невидљиве, земље 
на небу.

Коме Дрина таласа у души 
У срцу му остане довека 
Ко порука целом поколењу 
Да не гледа Дрину као међу 
Која носи коње и јунаке 
Већ доноси срећу народима 
Посејаним на обе обале.

Милан Иванови^

Александар - Цакан - Видаковић



ПРЕЗЕНТАЦИЈА СПОНЗОРА

мт.с.
1

Поједини спонзори, попут Мобилне телефоније Србије овог пута или 
Специјалне болнице из Бање Ковиљаче на претходном сајму, представили су се и 
кроз организацију занимљивог културно уметничког програма, које је, кроз 
осмишљавање извршног организатора "Векола", оставило повољан утисак код 
посетиоца сајма.

У оквиру презентације МТ.С-а у прелепом амбијенту крај базена СЦ 
Осечина, наступиоје национални ансамбл "Коло". Кишаје мало скратила концерт, 
али вредност и лепоту није умањила. Бриљантни су били КУД "Караџић" из Лознице 
и КУД "Крушик-пластика" из Осечине, као и модна ревија Студија "Аурора" из 
Ваљева.



Много познатих личности из јавног живота на другом сајму шљива

АМБАСАДОР, АКАДЕМИК, 
МИНИСТАР, ЕСТРАДА. . .

Поред академика Матије Бећковића, изасланика премијера и Велимира Илића, 
министра за инфраструктуру, који су отворили овогодишњи сајам, међу гостима и 
посетиоцима ове манифестације било је доста важних, угледних и познатих личности 
из иностранства и домаћег јавног живота: амбасадор Словеније у нашој земљи 
Мирослав Луција, жупан словеначке општине Ормож Алојз Сок, из Македоније - 
градоначелник скопске општине "Горче Петров" генерал у пензији Сокол Митровски и 
популарни македонски певач Момо Николовски, први секретар кинеске амбасаде у 
Београду Јанг Чу Минг, из Црне Горе - Дејан Мандић, председник општине Херцег 
Нови, а из Републике Српске-БиХ представници општина Бијељина и Братунац.

Са домаће јавне сцене сајам су посетили: Мирољуб Албијанић, функционер Г- 
17 плус, државни секретар за пољопривреду Милан Петровић и Добривоје Суџум, 
помоћник министра за пољ опривреду, велики број научних радника и 
универзитетских професора (Михајло Николић, Коста Добривојевић, Милован 
Величковић, Бранислав Златковић, Мићо Младеновић, Раде Милетић, Зора Грандов, 
Гордана Ђорђевић. . .), затим Борка Вучић, директор Фонда за дошколовавање 
младих пољопривредника, бројна делегација СПС-а на челу са Ивицом Дачићем, 
Милутином Мркоњићем, Жарком Обрадовићем и Драгутином Брчином, онда 
неколико народних посланика, начелник Колубарског округа Милоје Обреновић и 
председници скоро свих општина Колубарског и Мачванског округа, па вајар Миодраг 
Живковић, глумац ПредрагТасовац, песникДобрица Ерић, рокзвезда Бора Ђорђевић 
и "Рибља чорба", фолк певач Андрија Ера Ојданић, национални ансамбл "Коло", 
многобројни новинари на челу са популарнимЖиком Николићем (РТС)...



Gfl lDOCHE PEBIIIE ОТУПНМ **П

Вођа састава Бора Ђорђевић 
упознао се са целокупним пројектом Сајма 
шљива, као и идентитетом Осечине који 
се, како је и сам приметио, разликује од 
осталих општина. Посебан утисак на 
нашег госта оставио је знак општине 
Осечина - мотив са старог српског одела - 
гуња.. Целокупан приход са концерта, 
вољом извођача, уступљен је за изградњу 
споменика браћи Недић у Осечини.

-



На основу чл.52.Статута општине Осечина ("Општински службени гласник”бр.ж02, 
2/03,8/04 и 4/05) председник општине Осечина доноси

Р Е Ш Е Њ Е
Одређује се Организациони одбор Сајма шљива “Благо Србије 2007”, у саставу:

1. Стојан Јевтић, председник Привредне коморе Србије
2. Милан Симић, председник општине Осечина
3. Вида Џагић, Привредна комора региона Ваљево
4. Милан Јанковић, Привредна комора Београд
5. Милан Урошевић, начелник Општинске управе Осечина
6. Златан Павловић, заменик председника општине
7. Милан Петровић, начелник одељења за заједничке послове
8. Драган Савић, виши референт
9. Драган Андрић, директор ЈКП “Осечина” Осечина

10. ВеличкоРадивојевић, Директор ТО “Подгорина” Осечина
11. Миливој Миљковић, директор СЦ “Осечина” Осечина
12. Љупко Миловановић, председник Удружења “Јадарски конак” Осечина
13. Жељко Андрић, начелник Одељења за инспекцијске послове
14. Драгица Бајић, новинар
15. представник 33 ”Пецка” Пецка
16. представник “Подгорина фрукт” Осечина
17. Веран Крстић, председник КУД-а “Крушик-Пластика” Осечина

II
Задатак Организационог одбора је организација манифестације - Сајам шљива 

“Благо Србије 2007” у Осечини у периоду од 31.08 - 02.09.2007. године.

III
Решење доставити по примерак члановима Организационог одбора, а један 

: примерак задржати за архиву.
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Профам:

Четвртак, 28. август
19.00 Ревија документарних филмова : Аутори: Бранко Станковић {РТС1), Ђуро Мрђа (ТВ Нови Сад) и 
Даница Ђокић (Народни музеј Пожаревац). (Сала Народне библиотеке)

Петак, 29. август
10.00- 12.00 Дочек званица
11.00 -"Етно двориште" -  изложба и такмичарски програм "Златне руке" -  припрема традиционалних јела 
и представљање ручних радова (плато испред НБО)
-"Посело код лампека" -  печење ракије и кување пекмеза, уз песме и игре изворних група, гостујућих и 
домаћих КУД (простор између хале и школске кухиње)

- Изложба слика са 12. саборовања ликовних уметника на тему "Шљива - краљица воћа" (Галерија}
- Поставка "Први светски рат" (Одељење Ваљевског музеја у Осечини)
- Изложба трофејног оружја др Светислава -  Шола Станојевића (Ловачки дом у Осечини)

14.00 -  Свечано отварање привредно-туристичке и културно забавне манифестације "Сајам шљива 
Осечина 2008" (главни улаз у халу СЦ)
16.00 - Презентација монографије "Шљива, бре" -  аутор: Петар Лазић (хала СЦ)

- Представљање рада Фонда за дошколовавање младих пољопривредника (хапа СЦ)
19.00- Ревија документарних филмова.-Аутори: Миша Белегишанин (ТВ Нови Сад), Зоран Миленовић (РТВ 
Зајечар) и Добрила и Добривоје Пантелић из Д. Брезовице (Сала НБО)
20.00- Концерт фолклорних ансамбала из Словеније, Македоније и Србије
21.00- Концерт -  Сања Ђорђевић (крај базена СЦ Осечина).

. '

Субота, 30. август
9.00 (до 14.00) -  Акција добровољног давања крви ("Крушик-пластика")

10.00- Наставак рада сајма
13.00- Округли сто-Тема: "Савремена производња и прерада шљива"-предавачи: проф. др Милован 
Величковић, проф. др Милован Живковић и Војислав Марковић, дипл. инж. (хала СЦ)
15.00 - Проглашење победника изложбе "Златне руке" (плато испред НБО)
19.00 - Свечано отварање изложбе "Шљива - краљица воћа" и презентација катапога Гаперије "Осечина' 
(Галерија)
21.00- Рок концерт: оркестар "Неверне бебе" (крај базена)

Недеља, 31. август
10.00 -Наставак рада сајма
11.00- Округли сто-Тема: "Производња воћних ракија врхунског квалитета"-предавач проф. др Нинослав 
Никићевић (хала СЦ)
15.00- Проглашење победника сајма у свим такмичарским категоријама и подела награда (хапа/базени)
16.00- Свечано затварање сајма

ОСТАЛИ ПРАТЕЋИ САЈАМСКИ САДРЖАЈИ

Сусрети привредника у Бизнис клубу (ресторан СЦ Осечина) 
Представљање спонзора сајма (хала СЦ Осечина)
Обилазак туристичких дестинација "олд тајмер" аутобусом и фијакерима 
Промоција туристичког аранжмана "Ракија тура"
Планинарски походи обронцима Соколских планина и Медведника

САЈАМ  Ш ЉИВА
Осечина 29 -  31. августа 2008.
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