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СРЕДА, 25. 08. 2010,.
-Постављена изложба старих фотографија „Осечина кроз 

-време”

ЧЕТВРТАКј 26,08,2010,. '
-Отворена поставка сликарских и вајарских радова са ли- 
ковне колрније „Подгорина 2010"
-Ненад Стевановип, председник Општине и Организационог 
одбора Сајма свечаним потпаљивањем етавио у погон су- 
.шару за сушење шљива 
-Одржана ревија документарних филмова

ПЕТАК, 27.08.2010.
-Почео са радом пети Сајам шљива
-Отворено. Етно дворишта
-Почело сајамско посело Код лампека
-Одржан округли сто у организацији РПК Ваљево на тему
„Производња на традиционзлан начин”
-Верица Калановиђ, министар за Национални инвестициони 
план, свечано отвзрилз Сајам шљива 
-ОбиЛасци туристичких дестинација у општини „олд-тајмер” 
■аутобусом, фијакерима или у сопственој режији 
'-Школа рок гитаре из Осечине приредила концерт 
-Концерт. имала ,.ЈУ-ГРУПА!'

СУБОТА, 28.08 2910.
-Одржана предавања на теме: „Нове сорте шљиве” (др Ми- 
лисав Митровић, Институт за воћарство Чачак) и „Распро- 
страњеност вируса шарке” (мр Дарко Јевремовић, Институт 
за воћарство Чачак)

-Уприличени сусрети привредника 
-Успешна акција доброврљних давалаца крви 

- -Организована Конференција о руралном туризму у реж 
-Сектора за туризам Министарства за еконбмију и регио- 
■ нални развој

-Приређен фан гастични дефиле улицама Осечине ;
- Ревија изворног стваралаштва у'којој су.учествовала к 
турно-уметничка друштва, фолклорни ансамбли. певачк 
групе. вокални. сопмсти, инструменталисти и трубачи из 
Словеније. Македоније и Србије
-Због великог невремена одложен концерт форк звезде ! 
таше Беквалац - .,

«ЕДЕЉА, 29.08,2010.
-Обављено оцењивање квалитета жестоких пића од воћ
-Изложба пчећара •- ..
-Прадставници Асоцијације српских лрерађивача суве 
шљиве и великих купаца из РуСије посетипи Сајам - 
-Лредавања на теме: „Заштита шљиве” (проф. др Мирко 
Ивановић, Ползопривредни факултет Земун) и „Савретле 
производња шљиве и трешње” ( др Зоран Кесеровић. Пс 
љолривредни факултет Нови Сад) :
-Обављено проглашење победника и свечана додела на 
града најбољим учесницима Сајма ■ . ,.
-Изведена позор.ишна представа ..Ковзчи ' Народног лозс 
ришта из Београда
-Одржан урнебесни концерт Наташе Беквалац.
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„У Србији постоји сорта шљиве која се зове 
Пожегача. Она је мала, неугледна и пегава. 
Насупрот ње nocmoju читав низ хибридних 
сорти које су веће, сочније и лепше.

Да, оне nocmoje, али Пожегача има арому, која 
је настала седиментацијом времена на једном 
поднебљу и та арома се не може поновити. 
Пожегача је дефиниција једног npocmopa и 
његова есенцијална лепоте.

Од ње се прави мало ракије, али та ракија је 
прескупа и непоновљива. Сушена. она је 
величине маслине. Тако стиснута може да 
стоји годинама и да чува своју арому.
Може oncmamu у било којим условима. Не 
тражи много.

Jsg . .. j f

Моје срце је као сува Пожегача. Згажено. 
Неугледно. Суво. Али, бно чува арому насле- 
ђену генерацијама. Оно је  плод земље ffa којој 
сам рођен и на њу мирише. ”

Мр Ђорђе Станојевић
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ШЉИВА ПЕСМОМ 
ОПЕВАНА

ВЕРИЦА КАЛАНОВИЋ, МИНИСТАРКА ЗА

Д А  О С Е Ч И Н А
Шљива на прагу моје родне куће,
На њој две тице: сутон и свануће.

То грубо стабло с нежним небом круне, 
Под којим буква троношчица труне, 
Некад црно, голо, некад све у цвету, 
Прати ме свуда по беломе свету.

Шљива ко девојка расплетених кика 
Стоји с крчагом на врху ћувика.
Шљива пред кућом зимзелена слика, 
Шљива на гробу, место споменика.

Шљива на бреги.шљива у долини, 
Шљивов цвет по целој мојој Отаџбини!

Под шљивом ћилим топле ладовине 
Где листамо дане ко старе новине.

Под шљивом софра, фењер и постеља, 
Слава, свадба, опело и света недеља. 
Под шљивом секира, разбој и колевка, 
На шљиви гнездо још од памтивека.

Шљива ко невеста расплетених кика 
Стоји у венчаници на врху ћувика. 
Шљива пред кућом, домаћинска слика, 
Шљива на гробу место споменика.

На отварању петог Сајма шљива, 
које је свечано обавила Верица Кала- 
новић, министар за Национални инве- 
стициони план у Влади Републике 
Србије, она је истакла да би у наред- 
ном периоду Осечина требало да буде 
престоница шљиве, али и да по свом 
изгледу, богатству и уређенју инфра- 
структуре заиста личи на престоницу.

-  Нема куће у Србији у којој није при- 
сутна шљива, али оно штоје шљива у 
Осечини, више је него било где на дру- 
гом месту. То и ова манифестација по- 
казује и зато су сви они који су овде на 
Сајму одпучни да ставе шљиву на пре- 
сто и да Осечина у наредном буде пре- 
стоница шљиве- рекла је Верица 
Калановић, министарка за Национални 
инвестициони план на отварању петог 
Сајма шљива, обећавши помоћ 
државе у решавању развојних планова 
ове средине. - Са општинским руковод- 
ством правимо нову стратегију са на- 
мером да се Осечина развија као 
место вршења услуга, обављања про- 
даје и трговине, прављења сајмова и

функционисања институција културе. 
Саобраћај ћемо изместити на обилаз- 
ницу и усмерити ка фабрикама и инве- 
ститорима, који су већ ту -  изјавила је 
је министарка Калановић, која је пре 
доласка на сајмиште посетила гради- 
лишта моста на Јадру између тек за- 
вршене прве деонице обилазнице и 
Улице цара Лазара, чијаје детаљна ре- 
конструкција у то време била у току.

По њеним речима заједнички задатак 
Владе и локалне самоуправе је да 
овде створе услове и простор за нове 
радње и погоне, где ће се људи запош- 
љавати и остајати у свом крају, одно- 
сно имати разлог да дођу у Осечину. 
Она сматра да би Сајам шљива од тро- 
дневне манифестације требало да се 
претвори у нешто што трајније за- 
држава људе на овим просторима.

-Искрено се радујем сваком новом 
пројекту или подухвату, који ће пока- 
зати да Осечина не мора да буде у 
групи оних који чекају да добију од дру- 
гих већ у групи оних који имају шта да 
понуде -  истакпа је Верица Калановић.

Стихови чувеног песника записани су да нас увек подсећају 
на шљиву која је наше национално воће, јер када она роди 
цела наша земља поприми чудесно плаву боју.
Свуда нас окружује. Даје нам знак да је богатсво свуда око 
нас. Враћа нас и у детињство, у време када смо у дворишту 
наших бака брали шљиве, а потом и помагали у мешању 
џема. Када се окупи цела породица онда се дели укусни 
колач од шљиве са најдражима. Такав колач годинама нисмо 
могли да пронађемо у супермаркетима јер све што нам се 
тамо нудило није имало ни приближно сличан укус и мирис 
као што је то било код наших бака.
Како одрастамо и одлазимо својим путевима схватамо да смо 
са собом понели макар помало традиције. Нема домаћинства

„Шљива на брегу, шљива у долини, 
Шљивов цвет по целој мојој Отацбини!”

Добрица Ерић

у коме шљива нија присутна. Она увеличава наша славља, 
обогаћује нашу трпезу. Пекмез и џем од љива, суве шљиве и 
разни кулинарски специјалитети. . . Увек је ту и наша чувена 
ракија - Шљивовица препеченица, којом обавезно служимо 
драгог годта, коју носимо као поклон пријатељима, нарочито 
ако кренемо у иностранство.
Са годинама схватамо да праве вредности ипак опстају, а да 
се прави укус никад не заборавља.
Зато, чувајмо нашу традицију, чувајмо нашу шљиву !

Сандра Доминик

Шљива чуваркућа с ђерданом плодова 
И многобројним прстењем годова

Путниче што идеш из даљине сиве 
Запамти ову пословицу просту:
Кућа пред којом не цветају шљиве 
Не нада се више ни сунцу, ни госту.

У Србији земљи воћњака и њива,
Све је више авлија и башта без шљива!

Шљиво, што шириш то грање звездано 
Над људском душом, највећим безда- 
ном,
Ти си нам и лек, пиће и храна 
Од првог јутра до последњег дана.

Шљива као мајка расплетених кика, 
Стоји с пуном котарицом на врху ћувика. 
Шљива пред кућом, породична слика, 
Шљива на гробу, место споменика!

Шљива Шумадинка у народној ношњи 
С ројевима звезда и птица у крошњи.

Добрица Ерић
ЧУВАЈМО ШЉИВУ ' C / IO B O  0  ш љ и в и



НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН У ВЛАДИ СРБИЈЕ

Л И Ч И  Н А  - П Р Е С Т О Н И Ц У
Излагачи на сајму су већ првог дана квалитетом производа 

потврдили да 28 хиљада тона извезених шљива може Србији 
да служи за понос.

- Чињеница да у Осечини има 3.500 хектара са око милион 
стабала шљива, дала нам је право да на-шу идеју о Сајму 
шљива спроведемо у дело - рекао је Ненад Стевановић, пред- 
седник Општине о Организационог одбора Сајма шљива, и 
додао: - И ево, већ пету годину заредом, стварамо амбијент 
где мо-гу да се пробају производи, да се сретну произвођачи 
и купци...

Отварању јубиларне привредно-туристичке и културно-за- 
бавне манифестације у част најраспрострањеније воћарске 
културе у Србији и западној Подгорини присуствовали су:

Клеменс Која - амбасадор АустриЈе у нашоЈ земљи, владика 
Милутин - епископ Ваљевске епархије, Рената Пинџо - помоћ- 
ник министра Млађана Динкића за туризам испред Мини- 
старства економије и регионалног развоја, које је и ове 
године дало највећу подршку Сајму, као и други бројни гости 
и посетиоци Сајма.

Пети Сајам сајам окупио је око 200 излагача, преко 300 го- 
стију из иностранства, што манифестацији дало међународни 
карактер

Свечано отварање Сајма обављено је у присуству неколико 
хиљада гостију, а окупио је око 200 излагача и преко 300 го- 
стију из иностранства, што је манифестацији дало међуна- 
родни карактер.

НОВО ПРИЗНАЊЕ ОСЕЧИНИ ОД ЕПИСКОПА ВАЉЕВСКЕ ЕПАРХИЈЕ

АРХИПАСТИРСКА ГРАМАТА ЗА ОПШТИНУ
За на.делу показану љубав према пра- 

вославној Цркви, Богом чуваној Ваљевс- 
кој епархији и отаџбини Србији, затим 
за неговање традиције српског народа 
и обележавање историјских догађаја 
кроз изградњу спомен обележја, као и 
за организацију прославе Првог српског 
устанка и приређивање надалеко чуве- 
ног међународног пољопривредног Са- 
бора Сајма шљива, епископ Ваљевске 
епархије Милутин на петом Сајму даро- 
вао је Општину Осечину Архипастир- 
ском Граматом.

То је друго велико признање које је 
владика Милутин у последње две го- 
динеуказао овој Општини. Наиме, 2009. 
године епископ ваљевски је ову зајед- 
ницу одликовао Орденом Светог вла- 
дике Николаја и то „за одржавање 
народних свечаности и обичаја који су 
у традицији српског народа и вере пра- 
вославне, као и за остварену сарадњу 
са својом Црквом на свим нивоима” .



НАЈБОЉИ НА ПЕТОМ САЈМУ ШЉИВА

ГАЗДИНСТВО ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ИЗ ТУЂИНА
Апсолутни победник петог Сајма шљива у Осечини је  по- 

љопривредно газдинство угледног домаћина Јована Јовано- 
вића из Туђина. Велики воћњак, старији и млађи засади у 
којима су готово све сорте које су заступљене у овом крају, 
преуређени стари и модерни капацитети за сушење...Коли- 
чински и квалитативно завидна производња свежих и сувих 
шљива, ракије и других прерађевина од ове али и других 
врста континенталног воћа. Уједно и најбоља потврда да 
вредним радом са свим члановима породице и фамилијом, 
са комшијама и озбиљним партнерима, шљиварство ипак 
може да буде исплатив, чак и уносан посао.

Из великог труда и мудрог промишљања Јована Јовановића 
и његових синова Љубише и Добривоја никла је озбиљна 
фирма „Јовановић воће” , која не само да се бави пласманом

производње из свог газдинства већ откупљује шљиву широм 
Србије, прерађује је и пакује, а затим продаје на домаћем и 
страном тржишту.

- Све што откупимо уредно платимо бројним воћарима из 
ближег или даљег окружења са којима имамо одличне парт- 
нерске односе. Шљиве сушимо преко целе године, тачније 
докле год их има у српским хладњачама - каже Добривоје 
Јовановић.

По речима Љубише Јовановића њихова сува шљива продаје 
се широм света, у бивше југословенске републике по- 
највише, скоро подједнако на источно и западноевропско 
тржиште, али и у Београду, Новом Саду...

У међувремену, најмлађи воћњаци на имању Јовановића 
марљиво се припремају за први род.

лицц ЈОВАНОВИЋ

Јован Јовановић из Туђина

УТИСЦИ СТРАНЦА СА ПЕТОГ САЈМА ШЉИВА

ПЛЕМИЋ КОМЕРЦ Д 0 0  ОСЕЧИНА

НА СВАКОМ САЈМУ ШЉИВА
Породично производно-трговинско предузеће 

„Племић комерц” ДОО, које је у влаништву поро- 
дице Миловановић, има традицију од скоро две де- 
ценије рада и један је од редовних 
учесника-излагача на Сајму шљива у Осечини.

Ова фирма бави се откупом, прерадом и про- 
дајом здраве хране. Године 2005.

поред свог воћњака од преко 1000 стабала 
шљиве, изграђена је најсавременија сушара која 
ради по принципу парног грејања, а осушени пло- 
дови су без дима (здрава храна). Осушени сочни 
плодови из села Осечине (где се налазе воћњак и 
сушара), складиште се и прерађују у седишту 
предузећа у Осечини.

ДОБАР КОРАК ЗА БОЉУ САРАДЊУ
Др Клеменс Која, амбасадор Аустрије у Београду, није крио скопских општина, којој ово није било прво гостовање у 

задовољство својим првим боравком у Осечини, где је уче- Осечини.
ствовао на Сајму не само као члан дипломатског кора већ и - Из године у годину осећа се видан напредак у погледу ор- 
као вођа аустријске привредне делегације. Оценио је да по- ганизације сајма, али и у правцу успостављања нашег парт-
стоје одлични предуслови за развој обострано корисне при- нерског дијалога. Наши утисци су и овог пута веома повољни
вредне сарадње, али и за инвестирање аустријског капитала и верујем да ће се у најскорије време позитивно одразити на 
на овом подручју. нашу даљу сарадњу у разним областима живота.

Представница групе фирми из Словеније на Сајму шљива 
била је Драгица Флорјанчич, која је рекла да је један од ци- 
љева словеначких привредника да покушају да се удруже са 
произвођачима бундеве из Осечине и овог дела Србије.

- Најпре желимо да овде пронађемо некога ко би за нас 
откупљивао семенке бундеве, а онда и да пренесемо идеју, 
ако постоји воља, да се ваши сељаци и задруге баве про- 
изводњом. Имате доста сунца које бундева тражи, а она пак 
ствара доста витамина и минерала, а то се као здрава храна 
све више тражи на западном тржишту - истакла је Драгица 
Флоријанчич.

Младен Хорват, начелник општине Неделишће са севера 
Хрватске, каже да је на Сајам у Осечину дошло пет пред- 
узећа из те земље и објашњава да ово није први сусрет под- 
горских и хрватских привредника, већ само наставак добре 
сарадње.

- Неки послови су већ склопљени прошлог јуна код нас на 
МЕСАП-у, када су се наши предузетници и ваши произвођачи 
добро упознали. Сада смо поново у Осечини да уклонимо по- 
литичке баријере, ако још постоје, како би се послови на об- 
острано задовољство наставили - каже Хорват.

Македонску делагацију предводила је Снежана Неновска, 
начелница Општинске управе Ђорче Петров, једне од десет



ИЗЛАГАЧИ НА ПЕТОМ САЈМУ ШЉИВА

0 Д ПРОИЗВОЂАЧА ДО БАНКАРА
На петом Сајму шљива у Осечини, на запажен начин, ' 
на лепо уређеним штандовима успешно су се представили :

- „ПЛЕМИЋ КОМЕРЦ” ДОО - Осечина;
- СЗТР „ЦАНЕ” - Осечина;
- „БУМБАР ПЛУС” - Бачки Петровац;
- „ПОДГОРИНА ФРУХТ” - Осечина;
- „КРУШИК-ПЛАСТИКА” - Осечина
- „БЛЕКИ САТ” - Ваљево;
- „ПРОЦЕСИНГ” - Чачак;
- „ДЕЛТА ЂЕНЕРАЛИ” - Нови Сад” ;
- ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРУПАЊ - Крупањ;
- „АГРОАРГ” - Стара Пазова;
- „АГРОМАКС” - Уб;
- „ОПОРТУНИТИ БАНКА” - Нови Сад;
- „РЕМОНТ ИНГ” - Лајковац;
- „ПРОКРЕДИТ БАНКА” - Лозница;
- „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” - Ваљево;
- ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛОЗНИЦА - Лозница;
- „АГРОБАНКА” - Београд;
- „АГРОМАРКЕТ” - Крагујевац;
- ДЕСТИЛЕРИЈА ЗАРИЋ - Косјерић;
- „АС” - Осечина;
- „ДАУР - Осечина;
- ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ - Шабац;
- ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА”  - Бајина Башта
- ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „ПЕЦКА” - Пецка;
- ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ПОДГОРИНА" ОСЕЧИНА;
- УДРУЖЕЊЕ ПРИВРЕДНИКА ОСЕЧИНА (Тампон принт + Пе- 
рограф, Подгорина Пласт, Петровић промет);
- ОПШТИНА БРАТУНАЦ;
- ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА;
- СТАРИ ВИТЕЗ - Завлака;
- БЕЛА ЛОЗА - Осечина;
- ПИВАРА ВАЉЕВО;
- ЉУБА ШАМПИЊОНИ - Комирић;
- ТО ЉУБОВИЈА;
- РЕГ. ПРИВРЕДНА КОМОРА ВАЉЕВО;
- ГОРЧЕ ПЕТРОВ - Скопље, Македонија;
- УДРУЖЕЊЕ ПРИВРЕДНИКА - Неделишће, Хрватска;
- ОБРТНА ЗБОРНИЦА - Ормож, Словенија;
- УДРУЖЕЊЕ ДОМАЋИНА - Ваљево;
- НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА - Ваљево;
- СЗР „ПЕТРОВИЋ"- Осечина;
- АЛМИНИ ФУД - Осечина;
- ОСАКА к.д. - Осечина;
- СТПУР ПОДГОРКА - Осечина;
- УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА - Осечина;
- ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ;
- ЗАВОД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ - Ваљево;



1. Ђукић Радан, С. Осечина, 600 стабала, сорта: пожегача. 
Годишња производња 25 тона свеже шљиве, 500 литара ра- 
кије.
2. Бранковић Томислав, Горње Црниљево, 900 стабала 
сорте: пожегача и стенлеј, суве шљиве 5 тона, произведе 
ракије 300 литара.
3. Думановић Драгутин, С. Осечина, 600 стабала сорте: по- 
жегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 25 тона свеже 
шљиве и 400 литара ракије.
4. Марковић Радомир, Сирдија, 1000 стабала сорте: поже- 
гача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 8 тона суве 
шљиве и 500 литара ракије.
5. Павловић Живојин, Сирдија, 1400 стабала, сорте: поже- 
гача, стенлеј, чачанска родна и ваљевка. Произведе 10 тона 
суве шљиве, 10 тона свеже и 500 литара ракије.
6. Панић Иван, Сирдија, 800 стабала сорте: пожегача, стен- 
леј и чачанска родна. Произведе 4 тоне суве и 500 литара 
ракије.
7. Јанчић Жарко, Лопатањ, 1000 стабала сорте: пожегача, 
чачанска родна и стенлеј. Произведе 40 тона свеже шљиве 
и 500 литара ракије.
8. Драгићевић Адам, Лопатањ, 1000 стабала сорте: поже- 
гача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 7 тона суве 
шљиве и 600 литара ракије.
9. Филиповић Драган, Лопатањ, 800 стабала, сорте: поже- 
гача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 6 тона суве 
шљиве и 500 литара ракије.
10. Тешановић Ненад, Остружањ, 1000 стабала, сорте: по- 
жегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 6 тона суве 
шљиве и 600 литара ракије.
11. Марковић Милорад, Братачић, 1000 стабала, сорте: по- 
жегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 9 тона суве и 
800 литара ракије.
12. Максимовић Пантелија, Лопатањ, 900 стабала, сорте. 
пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 7 тона суве 
шљиве и 500 литара ракије.
13. Марковић Зоран, Сирдија, 800 стабала, сорте: поже- 
гача, стенлеј и ваљевка. Произведе 2 тоне суве шљиве, 5 
тона свеже и 500 литара ракије.
14. Јовановић Јован, Туђин, 1800 стабала, сорте: стенлеј, 
пожегача и чачанска лепотица. Произведе 20 тона суве и 500 
литара ракије.

ИЗЛАГАЧИ НА V
15. Јовановић Слободан, Туђин, 900 стабала сорте: поже- 
гача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 7 тона суве и 600 
литара ракије.
16. Срећковић Паун, Драгијевица, 800 стабала сорте: по- 
жегача, стенлеј и ваљевка. Произведе 5 тона суве и 500 ли- 
тара ракије.
17. Ђурђевић Радисав, С. Осечина, 1000 стабала сорте: по- 
жегача и стенлеј. Произведе 7 тона суве и 500 литара ра- 
кије.
18. Ђурђевић Миленко, С. Осечина, 700 стабала сорте: по- 
жегача и стенлеј. Произведе 6 тона суве и 400 литара ра- 
кије.
19. Симић Величко, Гуњаци, 600 стабала сорте пожегача и 
стенлеј. Произведе 30 тона свеже шљиве и 300 литара ркије.
20. Вилотић Ненад, Гуњаци, 600 стабала сорте: пожегача 
и стенлеј. Произведе 20 тона свеже и 300 литара ракије.
21. Вилотић Јован, Драгијевица, 800 стабала сорте: поже- 
гача и стенлеј. Произведе 30 тона свеже шљиве и 300 ли- 
тара ракије.
22. Пантелић Драгољуб, Лопатањ, 1200 стабала сорте : по- 
жегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 8 тона суве и 
500 литара ракије.
23. Ивановић Бранко, Горње Црниљево, 800 стабала сорте: 
пожегача и стенлеј. Произведе 5 тона суве шљиве и 300 ли- 
тара ракије.
24. Стефановић Верољуб, Драгијевица, 700 стабала сорте: 
пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 5 тона суве 
и 500 литара ракије.
25. Радовановић Горан, Горње Црниљево, 1000 стабала 
сорте: пожегача стенлеј и чачанска родна. Произведе 8 тона 
суве и 600 литара ракије.
26. Симић Горан, Горње Црниљево, 1500 стабала сорте 
Стенлеј, Чачанска родна и чачанска лепотица. Произведе 10 
тона суве, 15 тона свеже и 500 литара ракије.
27. Симић Милан, Горње Црниљево, 1000 стабала сорте 
стенлеј и чачанска родна. Произведе 7 тона суве и 500 ли- 
тара ракије.
28. Јовановић Никола, Горње Црниљево, 800 стабала сорте



бала еорте стенлеј и чачанска родна. Произшед# 25 тона 
свеже шљиве,
48. Ерић Живота, Горње Црниљево, 600 стабала, еорте по- 
жегача, стенлеј. Произведе 5 тона суве шљиве.
49. Миловановић Златомир, Горње Црниљево 800 етабала, 
сорте пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произаеде 7 тона 
суве шљиве и 500 литара ракије,
50. Андрић Душан, Горње Црниљево, 700 стабала, еорте 
пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 6 тона еув§ 
и 500литара ракије.
51. Јовић Миодраг, Горње Црниљево, 800 стабала сорте 
пожегача, стенлеј и чачанека родна, Произведе 7 тона еуа§ 
шљиве и 400 литара ракије.
52. Ђурђевић Бојан, Лопатањ, 700 етаб&ла шљиае сорте 
пожегача, стенлеј. Произведе 5 тона суве шљиае и 400 ли- 
тара ракије.
53. Нинковић Славољуб и Богољуб, Лопатањ, 600 стабала 
шљиве, сорте пожегача и етенлеј, Произиде 30 тона св§ж§ 
шљиве и 500 литара ракије,
54. Јовичић Драгаи, Гуњаци, 500 стабала шљим, еерт# по- 
жегача и стенлеј, Призведе 4 тоне сув® шљив§ и 400 литара 
ракије.
55. Ивковић Јеврем, Скадар, 500 стабала шљив§, сорт§ пе- 
жегача и стенлвј, Произведе 25 тона саеж* шљив§ и 400 ли» 
тара ракије.
56. Васиљевић Славољуб, Драгодол, 600 стабала шљим, 
сорте пожегача и стенлеј. Произведе 30 тона св§ж§ и 100 
литара ракије,
57. Пантелић Славко, Драгијввица, 600 стабала шљив# 
сорт® пожегача, стенлеј. Произведе 30 тона ев§ж§ шљиве и 
400литара ракије.
58. Мићић Зоран, Гуњаци, 500 стабала шљив§ сорт§ пож§= 
гача, стенлеј, произведе 25 тона св§ж§ шљиве и 400 литара 
ракије,
59. Ђуричић Ноека, Вратачић, 400 стабала шљив§, сорт§ 
пожвгача и стенлеј, Произввде 15 тона « § ж *  шљив§ и 300 
литара ракије.
60. Тешановић Милован, Ђурђввац,
61. Драјић Милош, Каменица,
62. Поповић Милован, Комирић,

САЈМУ ШЉИВА
пожегача, стенлеј и чачанска родна, Произведе 5 тона суве 
шљиве и 600 литара ракије.
29. Јовић Милорад, Горње Црниљево, 900 стабала сорте: 
пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе- 7 тона суве 
и 500 литара ракије.
30. Јанковић Марко, Горње Црниљево, 800 стабала сорте: 
пожегача, стенлеј и чачанска родна, Произведе 6 тона суве 
шљиве и 400 литара ракија.
31. Миловановић Слободан, Остружањ, 1200 стабала 
сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна, Произведе 8 
тона суве шљиве и 500 литара ракије.
32. Јанковић Томислав, Горње Црниљево, 700 стабала 
сорте: пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произвед# 6 
тона свеже и 400 литара ракије.
33. Илић Милан, Лопатањ 900 стабала сорте; пожегача, про- 
изведе 5 тона суве и 10 тона свеже шљиве. 300 литара ра* 
кије.
34. Павловић Славољуб, Драгодол, 600 стабала сорте; по* 
жегача, стенлеј и чачанска родна, Лроизееде 4 тоне суве 
шљиве и 300 литара ракије.
35. Миловановић Владо, Остружањ, 800 стабала сорт* по- 
жегача и стенлеј. Произведе 25 тона свеже шљиве и 300 ли- 
тара ракије.
36. Симанић Веселин, Лопатањ, 1000 стабала сорте; поже- 
гача, стенлеј и чачанска родна. произведе 8 тона суве, 10 
тона свеже и 400 литара ракије,
37. Јовановић Чедомир и Младен, Туђин, 800 стабала 
сорте пожегача, стенлеј и чачанска родна. Произведе 5 тона 
суве и 500 литара ракије.
38. Павловић Томислав, Герњв Црниљвво, 900 стабала 
сорте пожегача и стенлеј, Произведе 7 тона суае шљиве и 
700 литара ракије.
39. Јанчић Саво, Осечина 800 стабала сорте пожегача и 
стенлеј. Произведе 5 тона суве шљиве и 500 литара ракије.
40. Веселиновић Милан, Комирић, 200 стабала шљиве, 
Произведе 1000 литара ракије,
41. Дамњановић Радован, Лопатањ, 600 стг 
жегача, стенлеј и чачанска родна. Про- 
изведе 5 тона суве и 400 литара ракије.
42. Вилотић Јован, Драгијевица, 800 ста- 
бала, сорте пожегача, стенлеј и чачанска 
родна. Произведе 30 тона свеже шљиве и 
500 литара ракије.
43. Степановић Драган, Горње Црниљево,
1000 стабала сорте пожегача, стенлеј, ча- 
чанска родна и чачанска лепотица, Про- 
изведе 7 тона суве, 10 тона свеже и 600 
литара ракије.
44. Маринковић Здравко, Лопатањ, §00 
стабала, сорте стенлеј и чачанска родна.
Произведе 25 тона свеже шљиве и 400 ли- 
тара ракије.
45. Јовичић Живојин, Гуњаци, 500 стабала 
шљиве, сорте пожегача и стенлеј, Лро* 
изведе 4 тоне суве шљиве и 300 литара ра* 
кије.
46. Пантелић Зоран, Лопатањ, 700 стабала 
сорте стенлеј и чачанска родна, Произведе 
5 тона суве и 400 литара ракије,
47. Миловановиђ Иван, Лопатањ, 500 ста-



Идеја с почетка деведесетих прошлог века, када 
су одржане две манифестације „Дани шљива у 

Подгорини”, средином прве деценије 21. столећа ос- 
мишљена је у нешто далеко сериозније - Сајам 
шљива у Осечини, велику манифестацију која слави 
шљиву као национално благо. Жеља да један орга- 
низовани скуп савременог пословног света, а узгред 
и света који држи и до традиционалних вредности, 
затим до историје, културе, уметности и забаве, сада 
после пет одржаних издања, слободно се може рећи, 
у потпуности је остварена. Заживела је озбиљна ма- 
нифестација којаје постала препознатљива не само 
овде у Србији, већ и у читавом региому, па и у свету.

Сваке године овде је дошло више од 10.000 људи из родних рукотворина, ст 
суседства и малог даљег окружења. Сваког Сајма чувара богате баштине 
стигне и по неколико стотина гостију из иностранства. Скоро сваки пунолетни

РЕТРОСПЕКТИВА f.

ПОНОСНИ НА ИДЕЈУ,
Сваког последњег викенда у августу од 2005. године 
па надаље овде се окупе по 100 газдинстава која се 
баве производњом шљиве, затим приближно толико 
фирми чија је делатност везана за шљиварство, во- 
ћарство и пољопривреду, а бар толико и мајстора на-

у просеку је, сваке од т 
бар по једног излагачс 
тиоца, знатижељника. 
дочекамо и послужимо,. 
чај, с кашичицом слаткс



^аната и неговатеља и ракије, онда да окрепимо бар с кришком хлеба пре-
мазаним тазе справљеним пекмезом или чудесним 

лнин општине Осечина, „карабаном”, домаћим некрунисаним афродизјаком

аШЊИХ с а јм о в а

РОЈКЕ И ПРИЈАТЕЉЕ
гамских година угостио 
сника програма, посе- 
тли смо се да сваког 
з  то у нашем крају оби- 
љива и чашицом љуте

од меда, ракије и сувих шљива, а испратимо са кор- 
пом производа по којима је овај крај препознатљив. 
Поносни смо на све оно што смо до сада учинили у 
погледу развоја и афирмације Сајма шљива. 
Поносни сми и на све ове бројке, а још више на све

наше пријатеље који су нам својом подршком из го- 
дине у годину уливали још већу наду да смо на пра- 
вом путу. Поносни смо и збогтога што смо се прочули 
као питома и гостољубива средина.
Хвала! Због свега тога никада нећемо одустати, а ако 
смо до сада неком нешто ускратили од свег нашег го- 
стопримства онда ћемо се трудити да то већ на на- 
редном и свих будућим Сајмова исправимо и 
надокнадимо.

Добродош ли на шести Сајам шљива у 
Осечини, који се одржава од 26. до 28. авгу- 
ста 2011. године.
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У КОНКУРЕНЦИЈИ 88 ЖЕСТОКИХ ПИЋА

РАКИЈА „СТАРИ ВИ Т ЕЗ” - ПОБЕДНИК САЈМА
На основу прегледаних и оцењених 88 

узорака јаких алкохолних пића стручна 
комисија, коју су сачињавали Нинослав 
Никићевић, Веле Тешевић, Иван Уро- 
шевић и Љубиша Станковић, доделила 
је осам великих златних медаља, затим 
20 златних, 42 сребрне и 13 бронзаних
М б Д З / Б З .

Апсолутни победник је газдинство 
„Стари витез” покојног пилота Слобо- 
дана Перића из Завлаке у општини 
Крупањ, које је освојило прво место и 
златну плакету за шљивовицу, као и 
друго место и велику златну медаљу за 
другу своју шљивовицу. Треће место у 
овој конкуренцији и велика златна ме- 
даља припали су Јордану Дивцу из 
Пријепоља.

Специјалну награду - новоустанов- 
љену Диплому „Стари витез” , у част пи- 
лота Перића, који је погинуо неколико 
месеци пре Сајма у саобраћајној не- 
срећи, и кацу од 1.000 литара (дар 
„Крушик-пластике” ), за традиционалну

ракију препеченицу од шљиве добио је 
Радоје Ђуричић из Братачића.

Запажен такмичарски успех остварио 
је и „ТИМ” доо из Бајине Баште, коме

су припале велике златне медаље за 
најбољу јабуковачу, затим дуњевачу и 
клековачу.

ПРОФ. ДР НИНОСЛАВ НИКИЋЕВИЋ, НАШ ВОДЕЋИ СТРУЧЊАК ЗА ЈАКА АЛКОХОЛНА ПИЋА

СТРАХОВИТ КВАЛИТЕТ РАКИЈА
Подгорским произвођачима акохол- 

них пића од воћа и њиховим'колегама 
из других делова Србије, који су у так- 
мичарском делу петог Сајма шљива у 
Осечини пријавили узорке својих про- 
извода за оцењивање, председник Ко- 
мисије проф. др Нинослав Никићевић са 
Пољопривредног факултета у Земуну, 
иначе наш водећи стручњак за јака ал- 
кохолна пића, поручио је:

- Наставите да и даље производите и 
то да поштено производите ракију, а не 
да је правите, односно да смућкате за 
три дана оно што би требало да најмање 
три године одлежи у бурету пре него 
што изађе на тржиште. Овде сам се уве- 
рио да имамо страховит квалитет, 
изванредну традицију у производњи ал- 
кохолних пића, као и врхунску техноло- 
гију, што многи други на страни добро

знају,само изгледа ми не. То мора да се 
промени! - рекао је Никићевић по за- 
вршетку Сајма, позивајући угледне про- 
извођаче из овог краја и целе земље да 
се за потребне информације у техно- 
лошком погледу по питању производње 
свих типова ракија слободно јаве њему 
и његовим колегама на Пољопривред- 
ном факултету.

Он је са задовољством констатовао да 
је међу 88 узорака јаких алкохолних 
пића пријављених од стране 46 учес- 
ника било заиста добрих ракија, којима 
је додељено прегршт медаља. Каже да 
му је посебно драго што су се на овом 
надметању појавиле изузетно добре ма- 
линоваче и дуњеваче, за које сматра да 
су од сјајног воћа које даје феноме- 
налну ракију.

Прошли Сајам у Осечини је показао да 
упркос чињеници да се овдашњи воћари 
све више опредељују за сушење шљива 
и друге видове прераде наше најрас- 
прострањеније воћарске културе, ни 
производња ракије од овог воћа на овим 
просторима не јењава чак ни у условима 
отежаног промета због акциза и високих 
технолошких захтева у производном 
процесу, као и законских ограничења у 
погледу транспортовања и продаје ра- 
кије која је произведена за „сопствене 
потребе” .

Сушаре јесу поново у моди и све их је 
више у западној Подгорини, али се ни 
казани за печење ракије не предају, без 
обзира што ни цена ракије на нашем 
тржишту није баш по вољи произвођача.



БРОЈНЕ НАГРАДЕ ЗА УЧЕСНИКЕ САЈМА ШЉИВА У ОСЕЧИНИ 2010. ГОДИНЕ

ДУКАТИ ОТИШ ЛИ У ТУЂИН И ЛОПАТАЊ
Победник петог Сајма шљива у Осечини и добитник 

прве награде - златника - је Јован Јовановић из Туђина, 
чији је шљивик, на основу виђеног стања од стране сајамске 
комисије и примењених агротехничких мера, ове године 
најбољи на територији општине Осечина. Другу награду, по 
15.000 динара, поделили су Владо Миловановић из 
Остружња и Марко Јанковић из Горњег Црниљева, а 
трећу - по 10.000 динара - Милан Симић из Горњег Црни- 
љева и Живојин Јовичић из Гуњака.

Специјална награда за унапређење Сајма шљива - ком- 
плетно осигурање домаћинства за 2011. годину, коју дарује 
„Дунав-осигурање” - додељена је Адаму Драгићевићу из 
Лопатња.

Прво место у избору најбољег шљиваног колача - 
„Шљивка” у конкуренцији од 24 учесника освојио је Жарко 
Јанчић из Лопатња, коме је такође припао златник. Другу 
награду (15.000 динара) добио је Милорад Јовић из Горњег 
Црниљева, а трећу (10.000 динара) Златомир Миловановић 
из истог села.

За најбољи пекмез од шљива у конкуренцији од 29 так- 
мичара проглашен је производ домаћинства Томислава 
Илића из Лопатња (10.000 динара), на другом месту је пек- 
мез Богољуба и Славољуба Нинковића из Лопатња (8.000), 
а на трећем Милована Тешановића из Ђурђевца (5.000).

Од 28 такмичара, по оцени стручног жирија, најбољи је 
био џем Живојина Јовичића из Гуњака (10.000). Друга на- 
града припала је Горану Симићу из Горњег Црниљева 
(8.000), а трећа Слободану Миловановићу (5.000), такође 
из овог села.

Прву награду за најбоље слатко од шљива добио је 
Миодраг Јовић из Горњег Црниљева (10.000), другу Све- 
тислав Јовановић из Туђина (8.000), а трећу Душан Анд- 
рић из Горњег Црниљева (5.000).

По оцени комисије најуређенији штанд у сајамској хали 
имао је Никола Јовановић из Горњег Црниљева и њему је 
припала награда у износу од 10.000 динара. Друго место и 
8.000 динара добио је Ненад Тешановић из Остружања, а 
треће и 5.000 динара Драган Филиповић из Лопатња.



етнодвориште ЧУВАРИ БАШТИНЕ
На туристичкој манифеста- 1 *  U r V r  Г 1 U  Ш  1 Г М

цији „Златне руке” прва на-
града за укупан аранжман припала је Славки Јовановић из 
Осечине, друга удружењу „Везиље Осечине” , а трећа Ко- 
виљки Грујичић из Рађевских Става, општина Крупањ.

Прву награду за појединачни експонат (пите и баклаве) до- 
била је Драгана Драгићевић из Лопатња, другу (за ораснице)
Вида Маринковић из истог села, а трећу (за сокове) Ранка Ка- 
рајовић из Драгијевице.

Награду за представљање обичаја (славска трпеза) ос-

војила је Ружица Дамњано- 
вић из Лопатња.

Од осталих учесника посебно су похваљени „Адонис” из 
Соко Бање (за идеју и оригиналност), Славица Ђурђевић из 
Лопатња (за трпезу), Даница Думановић из Села Осечине (за 
посни ручак), Дана Николић из Осечине (за џем и слатко), ло- 
кално удружење „У сусрет потребама старих”  (за неговање 
традиционалних вештина), као и Славка Тешановић из 
Остружња и Стана Јанчић из Лопатња (за унапређење мани- 
фестације „Златне руке” ).

НАЈУРЕЂЕНИЈЕ ДВОРИШТЕ

НАГРАДА ЗА БРАНКУ И 
РАДОЈА МАРКОВИЋА
Први пут за пет година од како је устројен Сајам шљива, у 

оквиру ове манифестације бирани су и награђивани и они 
који су се потрудили за леп изглед свог дворишта у време 
сајамских дана када у Осечину долазе бројни гости са 
стране.

Специјалне награде, по оценама посебне стручне коми- 
сије, за најуређенија дворишта припале су Радоју и Бранки 
Марковић из Карађорђеве улице, за прво место, затим Милу 
и Далиборки Урошевић и Драгану и Весни Милисављевић, 
комшијама у Хајдук Вељковој улици, који су поделили другу 
награду. Треће место такође су поделили Коса Стефановић 
и Мирослав Лукић, суседи у Улици браће Недић.

ИЗ/10ЖБЕ ФОТОГРАФИЈА И ДИКОВНИХ ДЕЛА

ОСЕЧИНА НА ДВА НАЧИНА
Отварањем изложбе фотографија под називом „Осечина 

кроз време” у просторијама Музејског одељења започеле су 
програмске активности у оквиру петог Сајма шљива. Заним- 
љиву поставку чине бројне фотографије из породичних ал- 
бума, ретких записа и докумената, које подсећају на људе, 
некадашње куће, догађаје, обичаје и историјат Осечине од 
1904. године па све до пред крај прошлог века. Фотографије 
је прикупио домаћин Музејског одељења Живан Грујичић, а 
изложбу приредили стручњаци из Ваљевског музеја.

Другог дана у градској Галерији отворена је још једна та- 
кође занимљива поставка. У питању су ликовна дела, углав- 
ном слике, настала за време оволетошњег саборовања групе 
уметника у ликовној колонији „Подгорина 2010” . Њихова ос- 
новна инспирација биле су теме из овог краја.

Обе изложбе биле су добро посећене.



НАЦИ0НА/1НА АСОЦИЈАЦИЈА ПРОИЗВОЂАЧА СУВИХ ШЉИВА

ПАРТНЕР САЈМА ШЉИВА У ОСЕЧИНИ
Сајам шљива у Осечини, привредно- 

туристичка манифестација која је кроз 
своја четири досадашња издања у зна- 
чајној мери (ре)афирмисала шљиварску 
производњу на подручју где ова воћка и 
прерађевине од ње имају богату тради- 
цију, по добио је одличног партнера у 
овом послу. То је Национална асо- 
цијација српских произвођача сувих 
шљива, која је основана 2010. године у 
Ваљеву од стране девет предузећа из 
Србије чији рад карактеришу квалитет и 
коректан однос са примарним пољопри- 
вредним произвођачима.

Најважнији циљеви покретача и орга- 
низатора Сајма шљива и новооснованог 
удружења привредника који се баве 
сувом шљивом углавном су истоветни. 
На првом месту је унапређење шљи- 
варства, посебно производње суве 
шљиве, затим пласман на велика 
тржишта, пре свега у Русију, онда сер-

Округлим столом, у организацији Ре- 
гионалне привредне коморе Ваљево, на 
тему: „Производња на традиционалан 
начин” започео је богат сајамски едука- 
тивни и пословни део, који је током 
трајања манифестације привукао велику 
пажњу значајног броја домаћих и ино- 
страних привредника, пословних људи 
из света бизниса, финансија и осигу- 
рања, као и непосредних произвођача са

овог подручја, али и читавог региона.
Еминентни излагачи: научни радници 

и врхунски стручњаци из разних области 
везаних за шљиварство, воћарство или 
пољопривреду у ширем смислу речи, од- 
носно за производњу и промет прехрам- 
бених производа од шљива, другог воћа 
и осталих пољопривредних култура, пре- 
носећи најновија сазнања и достигнућа

тификација квалитета за српску суву 
шљиву, као и очување постојећих и по- 
дизање нових модерних засада. Упоредо 
са свим тим неопходно је стално подсти- 
цање повећавања потрошње суве 
шљиве, али и најозбиљније залагање на 
стварању српског бренда у иностран- 
ству.

Повезаност осечанске манифестацие у 
част шљиве и Асоцијације српских про- 
извођача демонстрирана на петом Сајму 
шљива у Осечини. У време док су бројни 
излагачи, међу којима ће и поједини 
чланови овог удружења, промовисали 
своја најновија достигнућа у производњи 
и преради најраспрострањеније српске 
воћарске културе, на Дивчибарама је 
реализован руско-српски дијалог између 
потенцијалних купаца сувог воћа из 
пријатељске државе и представника 
удружених предузећа. Кроз успостав- 
љање добрих пословних контаката руска

дали су свој значајан допринос новом ко- 
раку у правцу унапређења стања у обла- 
стима за које су позвани. Такође, томе 
ће свакоко допринети и овом приликом 
остврени многобројни пословни кон- 
такти.

У сајамској хали др Милисав Митровић 
(Институт за воћарство Чачак), имао је 
запажено предавање на тему „Нове 
сорте шљиве” , а мр Дарко Јевремовић

(такође из Института за воћарство у 
Чачку) говорио је о „Распрострањености 
вируса шарке” . Проф. др Мирко Ивано- 
вић (Пољопривредни факултет Земун) 
имао је интересантно излагање на тему 
„Заштита шљиве” , док је др Зоран Кесе- 
ровић, Институт Нови Сад) заинтересо- 
ванима понудио нова стручна сазнања о 
„Савременој производњи шљиве и

делегација је том приликом домаћине 
упознала са својим тржиштем и истовре- 
мено прикупила најновија сазнања о 
српским могућностима у овом сектору.

Трећег дана Сајма сви заједно били су 
гости манифестације у Осечини. Ту су 
имали прилику да се на лицу места ин- 
формишу о роду и резултатима рада 
српских воћара и прерађивача, који су 
упркос свим тешкоћама због лоше го- 
дине за целокупну пољопривреду, затим 
честих временских непогода и једним 
делом ненаплаћеним потраживањима из 
прошле сезоне од несолидних партнера, 
ипак, имали шта да покажу и понуде куп- 
цима.

ОСНИВАЧИ АСОЦИЈАЦИЈЕ
Међу девет предузећа која су овог 

лета у Ваљеву основала Националну 
асоцијацију српских произвођача сувих 
шљива, на задовољство организатора 
Сајма, налазе се и две фирме из оп- 
штине Осечина. То су: Земљорадничка 
задруга „Пецка” из Пецке и ау- 
стријско-српска компанија „Подгорина 
фрухт” из Осечине.

Остали чланови овог удружења су: 
„Агранела” и „Воћар” из Ваљева, 
„Техно Божићи” из Шапца, „Алфа РС” 
из Липолиста, „МН-хладњача” из Лоз- 
нице, „Агрофрост” из Завлаке и „Аг- 
рана” из Београда.

трешње” .
У ресторанском делу мотела Спортског 

центра организован је сусрет привред- 
ника из читавог региона, у коме су уз по- 
словне људе из земље учествовали 
привредници из Аустрије, Словеније, 
Хрватске, Македоније, Русије, Фран- 
цуске, Црне Горе, Босне и Херцеговине, 
односно Републике Српске. Мини- 
старство за економију и регионални раз- 
вој-Сектор за туризама приредило је 
изванредну Конференција о руралном 
туризму, коју су помно испратили бројни 
туристички посленици.

Последњег сајамског дана у Осечини 
(и Пецкој), посредством РПК Ваљево, у 
радној посети били су чланови новоосно- 
ване Асоцијације прерађивача српске 
суве шљиве и бројна екипа представника 
великих купаца из Русије, који су тих 
дана у Ваљеву имали важан међусобни 
пословни дијалог.

Пажња је посебно била посвећена пер- 
спективама шљиварске, воћарске и по- 
љопривредне делатности, као и преради 
воћа на индустријски традиционалан 
начин. Све то је посматрано из научног 
и стручног угла, са циљем што успеш- 
није конкретизацији уложеног труда у 
подизање квалитета производње, одно- 
сно производа од шљива и другог конти- 
ненталног воћа.

ЕДУКАЦИЈА И БИЗНИС НА ПЕТОМ САЈМУ ШЉИВА:

НОВА И С К У С Т В А  И 
П О СЛ О ВН И  СУСРЕТ И



ВЕ/1ИЧАНСТВЕНИ
ДЕФИЛЕ

ПОЗНАТЕ ЛИЧНОСТИ НА САЈМУ ШЉИВА

Другог дана Сајма, посебан доживљај и изузетна атрак- 
ција за више хиљада посматрача био је величанствени де- 
филе улицама Осечине у коме је учествовало око 400 
углавном младих фолклориста, глумаца и спортиста из 
Осечине и њихових гостију из Словеније и Македоније.

-Главном улицом од аутобуске станице до сајмишта про- 
шетало је све оно најбоље што Осечина има, а читав дога- 
ђај је одраз нашег рада са децом и омладином. Овај 
дефиле је, заправо, прича посвећена нашем благу и коре- 
нима, у костимима, протежући се од традиционалног до 
авангардног. Велико ми је задовољство и част што сам оку- 
пила сву омладину Осечине и обликовала у једну причу - 
каже Гордана Гладовић, наставница ликовне уметности, 
која је најзаслужнија за осмишљавање и организовање 
сајамског дефилеа.

Поред Верице Калановић, министарке за Национални инве- 
стициони план у Влади Србије, која је отворила Сајам, затим 
Клеменса Које, амбасадора Аустрије у Београду, епископа 
Ваљевске епархије владике Милутина и министарке финан- 
сија Диане Драгутиновић, која је била у „приватној и 
пријатељској посети” , учесници, гости и посетиоци пете ма- 
нифестације у част шљиве у Осечини били су и истакнути на- 
учни и стручни посленици који су имали запажена едукативна 
предавања или су предводили сајамске комисије за оцењи- 
вање квалитета производа и додељивање награда - Проф. 
др Мирко Ивановић, Проф. др Зоран Кесеровић, Проф. др Ми- 
лисав Митровић, Проф. др Нинослав Никићевић и Проф. др 
Веле Тешевић. . .

Представник Министарства економије и регионалног раз- 
воја Републике Србије, које је и ове године дало највећу под- 
ршку организацији Сајма, била је Рената Пинџо, помоћник 
министра Млађана Динкића. На Сајму су били и помоћник 
министра просвете Драгутин Брчин, државни секретари у Ми- 
нистарству НИП Милан Ђокић и Министарству за инфраструк- 
туру Мића Илић, лидер Нове Србије и претходни министар за 
капиталне инвестиције Велимир Илић и некадашњи директор 
ЈП „Путеви Србије” Бранко Јоцић, онда председник ИО ГО 
СПС Бранко Ружић, функционер Срлске напредне странке Не- 
бојша Стефановић и председник Организационог одбора прва 
два Сајма шљива у Осечини др Стојан Јевтић - некадашњи 
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Репуб- 
лике Србије, председник Привредне коморе и Задружног са- 
веза Србије.

Списак настављају: директор Југословенске кинотеке Ра- 
дослав Зеленовић, директор познатог хрватског сајма 
„МЕСАП” Маријан Новак, затим начелници Колубарског и 
Мачванског округа Милоје Обреновић и Светислав Вешић, 
градоначелници Ваљева и Лознице Зоран Јаковљевић и Ви- 
доје Петровић, челници скоро свих општина из окружења 
(Веран Матић-Коцељева, Влада Крсмановић - Уб...), као и 
пријатељских општина из читавог региона - Орможа и Сре- 
дишћа об Драви (Словенија), Неделишћа (Хрватска), Ђорче 
Петрова (Македонија), Бијељине и Братунца (Република 
Српска). Од учесника културно-уметничког и забавног про- 
грама издвајамо чланове „ЈУ групе” , певачицу Наташе Бек- 
валац, глумаце Миленка Павлова и Банета Видаковића.

На Сајму је „виђено” још низ познатих личности из јавног 
живота, из света културе, естраде, спорта, како из из наше 
тако и из суседних земаља: глумац Ненад Јездић, популарни 
македонски певач забавних мелодија Момо Николовски, 
аутор култне ТВ емисије „Шареница” на РТС-у Живорад-Жика 
Николић, новинар РТС-а и документариста Бранко Станковић, 
шеф дописништва РТС-а из Ваљева Радован Лазаревић и но-

винар Михајло Јевтић, водитељ на ТВ „Пинку” /1ука Тешано- 
вић, новинари „Напреда” Олга Петровић и Слободан Ћирић, 
уредник Радио телевизије „Подриње” Лозница Мирјана 
Пејак, дописник „Блица” из Љубовије и Подриња Југослав

Тријић, дописник Танјуга из Ваљева, Јован Стојић, академ- 
ски вајар Марко Црнобрња из Београда, писац Велибор-Берко 
Савић из Ваљева, карикатуриста Саво Бабић из Лознице, не- 
кадашњи фудбалски репрезентативци Александар Трифуно- 
вић и Никица Клинчарски, фудбалски менаџер Бранко 
Миловановић...



ОПШТИНСКА СУБВЕНЦИЈА ВОЂАРИМА ПЧЕЛАРИ НА САЈМУ ШЉИВА

НОВИ ШЉИВИК ОД 50 ХЕКТАРА и з л о ж б а  и  дружење
Захваљујући подстицајним мерама из совање за проширење своје воћарске 

општинског буџета постојећи општин- производње.
ски „засад” шљива од преко 3.000 хек- 
тара и давно процењених милион 
стабала наше најрапрострањеније во- 
ћарске културе од прошле јесени уве- 
ћан је за 47 хектара, односно 18.650 
садница. Половину вредности садница, 
које су јесенас набављене и подељене 
заинтересованим воћарима, платила је 
општина, а другу половину произво- 
ђачи, који су показали велико интере-

Приватизација је за нешто више од 
седам година променила не само 
„личну карту” бивше „Подгорке” него и 
њен „лични опис” . Наиме, у фабричком 
кругу у коме је харао неред никли су 
нови погони српско-аустријске компа- 
није „Подгорина-фрухт” , ревитализо- 
вани стари, преуређен радни и 
пословни простор, модернизован начин 
пословања, заведен ред, рад и дисцип- 
лина по стандардима нових власника и 
средина из којих су дошли.

-Ми смо превасходно воћарска 
фирма, која се бави откупом и прера- 
дом воћа, као и извозом воћних кон- 
центрата. Сваке године откупимо и 
прерадимо између 35 и 40.000 тона свих 
врста воћа. Са продајом смо базирани 
на тржиште Европске уније, затим Ру- 
сије, САД и Јапана, а наша роба стиже 
и до купаца из бивших југословенских 
република. Годишњи извоз креће се од 
13 до 15 милиона евра ! - истиче Ката- 
рина Вучетић, директор.

Она са посебним задовољством под- 
сећа да „Подгорина фрухт” због разно- 
врсних потреба сопственог производног 
програма доста пажње поклања развоју 
примарне производње. То се чини, 
углавном, у партнерству и кроз изван- 
редну сарадњу са локалном самоупра-

-Квалитетне саднице из реномираног 
расадника у околини Крушевца пре- 
тежно су сорте „стенлеј” , а има нешто 
и „чачанске лепотице” , „чачанске 
ране” и „ваљевке” - каже Небојша Ста- 
нојевић из Пољопривредне службе Оп- 
штинске управе Осечина, преко које је 
вршена набавка, упис и подела садног 
материјала.

вом на челу са председником Општине 
Ненадом Стевановићем, на тај начин 
што се путем семинара и других непо- 
среднијих контаката едукују пољопри- 
вредни произвођачи, пружа им се 
помоћ приликом подизања нових засада 
воћа, утиче на побољшање услова жи- 
вота и подстиче развој овдашњих села. 
Један од најновијих примера за то је и 
актуелни пројекат оснивања нових зем- 
љорадничких задруга (у Миличиници, 
Каменици, Осечини).

- Мислим да резултати нашег седмо- 
годишњег постојања довољно јасно по- 
казују да добро радимо, да је улога 
наше фирме у укупном развоју Осечине 
и ширег окружења итекако значајна, а 
то се огледа и кроз проширење шљи- 
вика у овом крају - каже Вучетићева.

За време петог Сајма пчелари су 
имали занимљиву изложбу својих 
производа, која је привукла пажњу 
великог броја сајамских посетилаца. 
Уз промоцију све богатије про- 
изводње и све ширег спектра про- 
извода чланови Удружења пчелара 
„П. Јовановић-Комирићанац” и њи- 
хови драги гости из пчеларских удру- 
жења из овог, али и других делова 
Србије, међусобно су размењивали 
искуства, а у вечерњим часовима фе- 
номеналним дружењем на самом 
сајмишту, али и приликом посета ов- 
дашњих туристичких дестинациј, ло- 
себно у Горњем Црниљеву у 
меморијалном комплексу, посвеће- 
ном погинулом пилоту Миленку Пав- 
ловићу.

ПРИЗНАЊЕ ЗА 
ВОЈКАНА ПАВЛОВИЋА

Војислав-Војкан Павловић, истак- 
нути пчелар и члан пчеларског удру- 
жења из Осечине, за време петог 
Сајма шљива за свој вишегодишњи 
рад на унапређењу и развоју пче- 
ларства добио је високо признање Са- 
веза пчеларских организације Србије 
(СПОС-а) - Диплому „Проф. Јован Жи- 
вановић” .

-Почаствован сам и јако обрадован 
овим признањем које ми је доделило 
Председништво Савеза пчеларских 
организација Србије, а којом се може 
похвалити само мали број пчелара из 
западне Србије. Диплома коју сам 
добио током сајамског дружења пче- 
лара у Осечини ми је утолико дража 
што носи име професора Јована Жи- 
вановића, родоначелника модерног 
пчеларства у свету, Европи и код нас 
- каже Павловић.

МЕДОНОСНЕСАДНИЦЕ
Удружење пчелара из Осечине и 

локална самоуправа, у циљу што ус- 
пешнијег развоја пчеларства у овом 
крају, упркос својим скромним могућ- 
ностима, организовали су и спровели 
у том правцу заједничку акцију 
вредну пажње. Обезбедили су, на 
принципу по 50 одсто, укупно 200 ква- 
литетних садница медоносног баг- 
рема и бесплатно их поделили 
највреднијим пчеларима који имају 
услове да багрем засаде на својим 
парцелама широм општине.

КАТАРИНА ВУЧЕТИЂ, ДИРЕКТОР „ПОДГОРИНЕ-ФРУХТ”

УЛАЖЕМО И У ПРИМАРНУ 
ПРОИЗВОДЊУ



КОНЦЕРТИ И П030РИШ НА ПРЕДСТАВА

НАТАША, ,,YU ГРУПА” 
И „ К О В А Ч И ”

Наташа Беквалац, популарна 
естрадна звезда из Новог Сада, својим 
концертом улепшала је затварање 
Сајма. Пред више од хиљаду и по рас- 
положених обожавалаца и на њихово 
велико задовољство пуна два сата пе- 
вала је хитове из свог али и из репер- 
тоара других певача и група.

Првог дана Сајма успешан концерт 
овде је имала и легендарна ,,YU група” . 
На терену за мале спортове и на триби- 
нама Спортског центра било је такође

преко 1.500 посетилаца разних годишта 
који су раме уз раме уживали у нуме- 
рама овог састава.

Разлога за задовољство имали су и 
љубитељи „уметности на даскама које 
живот значе” . У препуној великој сали 
Народне библиотеке у Осечини одржана 
је представа „Ковачи” Народног позо- 
ришта у Београду са одличном глумач- 
ком екипом коју су предводили 
Миленко Павлов и Бане Видаковић.

Наташа Беквалац

РЕВИЈА ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА

одлични
ФИЛМОВИ И ПОСЕТА

Већ традиционална сајамска ревија 
документарних филмова, на ового- 
дишњем Сајму шљива у новом ам- 
бијенту на импровизованој филмској 
позорници на отвореном, крај веле- 
лепних базена у Осечини - представ- 
љала је велико задовољство за све 
љубитеље ове врсте уметности и 
бројне сајамске госте и посетиоце 
који су у августовској вечери испу- 
нили гледалиште.

Овом приликом са својим изванред- 
ним остварењима представили су се 
врсни и афирмисани аутори: Бранко 
Станковић, Светлана Миљанић, Бори- 
сав Хложан, Добрила и Добривоје 
Пантелић.

Детаљ са представе

ФУДБАЛСКА УТАКМИЦА ВЕТЕРАНА

БИВЦЈИ АСОВИ НА 
СЦЕНИ

Ветерани Црвене звезде, Парти- 
зана, ОФК Београда и других београд- 
ских клубова, које су предводили 
некадашњи познати фудбалски асови 
Александар Трифуновић и Никица 
Клинчарски, традиционално дружење 
са пријатељима - ветеранима Осе- 
чине овог пута имали су управо у 
време одржавања Сајма. Пријатељ- 
ски дуел на фудбалском терену, 
„треће полувреме” у ресторану 
„Сјајац и син” , као и заједничка по- 
сета Сајму свима ће, како рекоше, 
остати у незаборавној успомени.



Спомен обележје у Горњем Црниљеву

Стара црква у Осечини
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