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ОДРЖАН ШЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ШЉИВА У ОСЕЧИНИ ....................  ..... ^

ШЉИВЕ И ПРОГРАМИ ЗАСВЕ УКУСЕ
Поделом награда најбољим учесницима и захвалница 

свима који су дали свој допринос у организацији и успешној 
реализацији шестог по реду сајамског издања, спуштена је 
завеса на на још један Сајам шљива у Осечини, који је одр- 
жан последњег августовског викенда, од 26. до 28. августа 
2011. године.

Сајмске активности кренуле су и који дан раније за- 
вршним припремама, отварањем изложби уметничких ра- 
дова, а затим свечаним потпаљивањем сушаре за сушење 
шљива, које је обавио Ненад Стевановић, председник Оп- 
штине и Организационог одбора и громогласним плотуном из 
прангија са околних брда у предсајамској летњој ноћи.

Стотине учесника, бројни гости, хиљаде посетилаца из 
ближег или даљег окружења и њихови домаћини, који су се 
трудили да демонстрирају љубазност и традиционално госто- 
примство народа овог краја, три дана су се дружили, разме- 
њивали пословна искуства, успостављали партнерства, 
едуковали се, уживали у богатој понуди доброг овогодишњег 
рода разних сорти шљива и лепези производа од овог, али и 
другог воћа, као и у туристичкој понуди Осечине и овог краја.

Разноврсни садржаји, од оних најозбиљних везаних за 
привређивање, преко туристичких, културно-уметничких, за- 
бавних, спортских, па и хуманинитарних дешавања, као што

МИНИСТАР ПРЕДРАГ МАРКОВИЂ ОТВОРИО САЈАМ ШЉИВА

је акција добровољних давалаца крви, уз величанствени де- 
филе младости овог краја и њихових гостију, до урнебесног 
ватромета или концерата естрадних звезда... Било је прилика 
да се да задовоље укуси свих, па и оних најпробирљивијих, 
који су се последњег викенда у августу месецу, намерно или 
случајно, задесили у Осечини.

У реализацији сајамског програма запажена је била 
екипа организатора са рекордним бројем младих волонтера 
који су својим еланом на свој начин обележили ову манифе- 
стацију.

Здравица за успешан почетак Сајма

ДА ЧУВАМО МИЛИОН СТАБАЛА
И НАША ДОБРА

- Велико ми је задовољство да отворим овај Сајам, јер 
то није само привредна манифестација. Овај Сајам шљива 
истовремено окупља и народну радиност и људе који умеју 
да чувају традицију у певању и дружењу, а богами и у чувању 
ових милион стабала, колико овде има шљива. Оваква врста 
манифестације, наравно, да онда привлачи оволико амбаса- 
дора и оволико туриста, јер она управо повезује праву при- 
вреду, туристичку и културну привреду. На нама је, да сви 
заједно, у наредном периоду бринемо, да наставимо да кон- 
зервирамо читав низ културног богатства које се налази на 
овом простору и да подржавамо овакву врсту манифестација 
и очување нематеријалног наслеђа - рекао је Предраг Мар- 
ковић, министар културе, информисања и информационог 
друштва у Влади Републике Србије, који је свечано отворио 
овогодишњи Сајам шљива у Осечини.

Том приликом, Ненад Стевановић, председник Општине 
Осечина је истакао:

- Ове године имамо и највећи број излагача на сајамском 
простору у односу на претходне манифестације, иако про- 
блеми у воћарству и у откупним ценама стално постоје. Ме- 
ђутим, Сајам, једноставно, мора да постоји. Овде желимо да 
покажемо да шљива може да се прерађује и да само на тај 
начин може да добије већу цену и нека то И овог пута буде 
једна од порука нашег Сајма.

Отварању сајма из дипломатског кора у Београду прису- 
ствовали су и амбасадори или представници Амбасада Ау- 
стрије, Швајцарске, Мексика, Јапана, Данске и Кипра, као и 
гости из Орможа и Средишћа на Драви у Словенији, затим Не- 
делишћа у Хрватској, скопске општине Ђорче Петров у Маке- 
донији и Братунца у Републици Српској.

Преко 200 изгагача, од којих неколико десетина из 
Србије и региона чија је делатност везана за шљиварство, во-

ћарство или пољопривреду, затим стотинак пољопривредних 
газдинстава, бројни произвођачи ракија од шљиве и других 
жестоких алкохолних пића од разних других врста воћа, као 
и мајстори старих заната, рукотворина и гастрономских спе- 
цијалитета, представили су своје знање, вештине и про- 
изводе на Сајму шљива који се, већ шести пут, одржава у 
Осечини.

Поред презентације најактуелнијих достигнућа у области 
шљиварства, посетиоцима Осечине на располагању су током 
свих сајамских дана били богати изложбени штандови, онда 
едукативни скупови, туристички, културно-уметнички, за- 
бавни и спортски садржаји, а свако ко је дошао у Осечину био 
је послужен топлим сувим шљивама и чашицом старе ракије 
крај казана у којем се даноноћно пекла нова. Најмлађи и сла- 
докусци имали су прилику да се окрепе врућим пекмезом од 
шљива на кришки хлеба или у лепињи, односно незаобилаз- 
ним шљиваним колачем -„шљивком".



ПОРУКЕ СА ШЕСТОГ САЈМА ШЉИВА У ОСЕЧИНИ

РАЗВОЈА ВОЂАРСТВА
Учесници шестог Међународног сајма шљива у Осечини 

оценили су да упркос чињеници да се шљива у Србији гаји 
вековима и представља главни извор прихода у многим сео- 
ским домаћинствима, најважнији проблеми у тој врсти про- 
изводње ни до данашњих дана нису решени.

Представници произвођача, хладњачара, извозника, при- 
вредних комора и ресорног министарства истакли су на овој 
манифестацији да се "излаз из овог зачараног круга" налази 
пре свега у доношењу Стратегије развоја пољопривреде у 
Србији, и то на рок од бар 10 година, али и у удруживању 
произвођача.

У оквиру тога, неопходна је и израда посебне стратегије 
развоја воћарства, указано је том приликом. Према подацима 
специјализоване агенције Уједињених нација за храну и по- 
љопривреду (ФАО) из 2009, Србија је са 662.631 тона била 
друга земља у свету по производњи шљиве, одмах иза На- 
родне Републике Кине у којој је тада убрано 5.373.001 тона.

Од укупне годишње производње воћа у Србији, који је 
већи од милион тона, половину чини шљива.

Сајам шљива у Осечини одржан је под покровитељством 
Владе Србије, а у организацији локалне самоуправе Осечине, 
на чијој територији се гаји око милион стабала шљиве разних 
сорти. Учесници Сајма указали су да се проблеми у шљи- 
варству првенствено односе на сортименте, затим прераду, 
агротехничке мере, цене и недовољну помоћ државе.

Стручњаци су упозорили да шљива углавном и даље од- 
лази у ракију, уместо да буде извезена у свежем стању, осу- 
шена, прерађена у концентрате, пекмезе, мармеладе, 
џемове, сокове и друге производе, који имају високу био- 
лошку вредност, а кроз то постижу и знатно веће цене у из- 
возу.

Произвођачи су незадовољни и односом хладњачара, пре- 
рађивача и извозника, који их, како тврде, "уцењују, нудећи 
им за најквалитетнију шљиву намењену преради, свега од 
седам до 12 динара по килограму", могло се чути на сваком 
кораку током тродневног скупа у Осечини у част шљиве.

- Држава такође ћути, а одрекла се и извозних стимула- 
ција за суву шљиву, која би требало да буде добар извор дра- 
гоцених девиза - веле произвођачи из овог али и других 
делова Србије.

Због тога, не изненађује што се производња суве шљиве 
и њен извоз споро повећавају, посебно на тржиште Русије -

традиционалног купца, које све више освајају произвођачи 
из Аргентине, Чилеа, других земаља, који су са сувом шљи- 
вом, лошијег квалитета од српске стигли чак и до тржишта 
Грчке, речено је у Осечини.

Са Међународног сајма шљиве поручено је да поменуту 
стратегију треба да донесу Влада или Скупштина Србије, а 
"не да се она нуди у виду неких уредби", као и да буде оба- 
везујућа за актуелну и све наредне Владе.

Секретар Удружења за пољопривреду Привредне коморе 
Србије Милан Простран сматра да би у стратегију требало 
унети кодекс, као што је то већ у Словенији, а који би обаве- 
зао и произвођаче па и хладњачаре извознике, да се при- 
државају договорених цена, рокова исплате, поделе зараде, 
квалитета... Он се сложио да су поменуте ставке сада често 
извор неспоразума.

Један од општих закључака је и да, дугорочно гледано, 
решење треба тражити у удруживању воћарске асоцијације, 
као што су то урадили произвођачи јабука, затим изградњи 
хладњача удруженим средствима, па и објеката за прераду.

Такође, неопходно је и повећање аграрног буџета у коме 
би се нашло новца за повољне кредите за подизање нових 
засада и савремених капацитета за прераду и проширења 
асортимана производње шљиве, намењеног извозу, а на чему 
је до сада мало урађено.

Уз све могуће специјалитете од шљиве, највећу 
пажњу убедљиво привлачи карабан. То је посластица од 
сувих шљива, ораха и меда, која, кажу, делује као врхун- 
ски природни афродизијак. Зато не чуди што је на проте- 
клим сајмовима међу најпосећенијима био штанд на ком 
се делио карабан, који је име добио по чувеној књизи 
"Црвен бан" Вука Караџића.

V ________________________________________________ у
Као једно од решења, када је у питању домаће тржиште, 

поменуто је повећање потрошње производа од шљиве у 
дечјим установама, онда код припадника војске, у здравстве- 
ним установама, студентским ресторанима, али и у домаћин- 
ствима.



НАГРАДЕ НА ШЕСТОМ САЈМУ ШЉИВА

БУДИМИР ЈОВАНОВИЋ ИЗ ГУЊАКА 
НАЈБОЉИ ПРОИЗВОЂАЧ

Најбољи произвођач шљиве за 2011. годину је Будимир Јова- 
новић из Гуњака и њему припада златник и две вреће семен- 
ског кукуруза.

Комисије за избор најбољег произвођача шљиве на подручју 
општине Осечина за 2011. годину у саставу: Љупко Миловано- 
вић (председник), Марко Перић и Сретен Глигорић (чланови) у 
времену од 18. до 25. августа обилазила је засаде већих про- 
извођача шљиве на терито- 
рији општине Осечина.
Одлука о избору најбољих и 
расподели награда донета је 
на основу виђеног стања, 
као и примењених агротех- 
ничких мера у засаду током 
године.

Две друге награде, рав- 
ноправно по 15.000 динара, 
добили су: Драгољуб Панте- 
лић из Лопатња и Драган 
Степановић из Горњег Црни- 
љева.

И две треће награде, у из- 
носу од по по 10.000 динара, 
равноправно су поделила 
два газдинства, и то: Радана 
Ђукића из Осечине села и Славољуба Павловића из Драгодола.

Специјална награда за допринос унапређењу рада Сајма 
шљива у Осечини - комплетно осигурање пољопривредног газ- 
динства, дародавца „Дунав одигурање” - припала је Радиславу 
Ђурђевићу из Осечине села.

НАГРАДЕ НА ШЕСТОМ САЈМУ - НАЈБОЉИ ПРОИЗВОДИ ОД ШЉИВА

ДУКАТ ЗА СЛОБОДАНА МИЛОВАНО- 
ВИЋА ИЗ ГОРЊЕГ ЦРНИЉЕВА

У конкуренцији за избор најбољег шљиваног колача „Шљивка", 
учествовало је 20 такмичара, а награде су освојили:

1. место ( златник ) - Слободан Миловановић из Горњег 
Црниљева.
2. место (10.000 динара) - Томислав Јанковић из Горњег 
Црниљева;
3. место ( 8.000 динара) - Ненад Тешановић из Остружња.

Комисије за избор најбољих производа од шљива за 2011. го- 
дину радила је у следећем саставу: Станица Чворић (председ- 
ник), Даница Вујичић, Драгица Савић, Милан Николић и Драган 
Јаковљевић (чланови). Након дегустације понуђених такмичар- 
ских производа још је одлучено:

У конкуренцији за најбољи пекмез (учествовало је 25 так- 
мичара), награде су освојили:
1. место ( 4 вреће кукуруза ) - Златомир Миловановић из Г. 
Црниљева,
2. место ( 250 килограма семенске пшенице) - Милован Теша- 
новић из Ђурђевца
3. место ( 8.000 динара) - Душан Андрић из ГорњегЦрни- 
љева.

У конкуренцији за најбољи џем учествовало је 22 такмичара, 
а награђени су:

1. место ( 12.000 динара) - Адам Драгићевић из Лопатња,
2. место ( 10.000 динара) - Јован Вилотић из Драгијевице, и
3. место ( 8.000 динара) - Славко Живановић из Лопатња.

У конкуренцији за најбоље слатко од шљива учествовало је 
27 такмичара, а награде су освојили:

1. место ( 12.000 динара) - Иван Панић из Сирдије
2. место ( 10.000 динара) - Паун Срећковић из Драгијевице, и
3. место ( 8.000 динара) - Радоје Ђуричић из Братачића.

У конкуренцији за најбољи штанд налазили су се су сви учес- 
ници изложбе шљива и производа од овог воћа, а награђени су:

1. место (12.000 динара) - Радован Дамњановић из Лопатња.
2. место ( 10.000 динара) - Жарко Јанчић из Лопатња, и
3. место ( 8.000 динара) - Славољуб и Богољуб Нинковић из 
Лопатња.

НАЈКВАЛИТЕТНИЈА АЛКОХОЛНА ПИЋА ОД ВОЋА

ШАМПИОНИ ИЗ ГРАДИШКЕ, 
ПРИЈЕПОЉА И УБА

Комисија за оцену квалитета јаких алкохолних пића, у саставу: 
председник Проф. др Нинослав Никићевић (Пољопривредни 
факултет, Земун) и чланови Проф. др Веле Тешевић (Хемијски 
факултет, Београд), дипл. инг Иван Урошевић (Удружење 
„Српска ракија", Београд) и секретар дипл. инг Љубиша Стан- 
ковић (Пољопривредни факултет, Земун), на основу прегледа- 
них и оцењених 58 узорака јаких алкохолних пића, пријављених 
од 26 учесника, доделила је 16 великих златних медаља, 8 
златних, 25 сребрне и 2 бронзаних медаља, а седам је елими- 
нисано.
На основу правилника Сајма шљива у Осечини о оцењивању 
квалитета јаких алкохолних пића подељена су следећа при- 
знања:

ШАМПИОН И 3/iATHA П/1АКЕТА ЗА ШЉИВОВИЦУ:

„БМБ-ДЕ/1ТА”, Козарски бисер из 2002. године, Градишка, БиХ, 

ДРУГО МЕСТО И ВЕ/1ИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА ШЉИВОВИЦУ: 

Андрија Корићанац, 2004. година, Лађевци, Краљево,

ТРЕЋЕ МЕСТО И ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА ШЉИВОВИЦУ: 

„БМБ-ДЕЛТА”, Козарски бисер из 2008,Градишка, БиХ, 

ШАМПИОН ГРУПЕ КАЈСИЈЕВАЧА И ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА 

Радослав Атлић, Уб

ШАМПИОН ГРУПЕ ЈАБУКОВАЧА И ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА:

„БМБ-ДЕЛТА”, Козарски бисер из 2007, Градишка, БиХ, 

ШАМПИОН ГРУПЕ ВИЉАМОВКА И ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА

СЗР „СЕДАМ ЈЕЗЕРА”, Бела Црква,

ШАМПИОН ГРУПЕ МАЛИНОВАЧА И ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА

„БРАЋА ТОМАШЕВИЋ” ДОО, Пријепоље.

Комисија јавно истиче да су шампиони оцењивања квалитета 
алкохолних пића на манифестацији „Сајам шљива 2011. године 
” у Осечини:

1. „БМБ-ДЕЛТА” из Градишке, са освојене четири велике 
златне медаље,
2. „БРАЋА ТОМАШЕВИЋ” ДОО из Пријепоља, са освојене че- 
тири велике златне и једном златном медаљом,
3. Радослав Атлић из Уба, са освојене три велике златне ме- 
даље.



НАГРДДЕ НА ШЕСТОМ САЈМУ -ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА „З/IATHE РУКЕ”

ПОБЕДНИЦЕ „ВЕЗИЉЕ ОСЕЧИНЕ”

У категорија награде за поједи- 
начни експонат:

а ) Категорија неговање неговање за- 
натских вештина и домаће радиности:

1. место - Милица Јовановић, Осечина
- за презентовање традиционалне вештине 
веза и његова примена у савременом ди- 
зајну на одевном предмету (награда је 
робни ваучер од 8.000 динара);

2. место - Дара Арсенијевић, Осечина
- за очување изворног предмета - серџада 
ваучер од 4.000 динара);

ПРЕДАВАЊА, ТРИБИНЕ, ОКРУГЛИ СТО/10ВИ

ПА/1ЕТА НОВИХ ИДЕЈА И САЗНАЊА

У сарадњи са одговарајућим секторима Министарством 
економије и регионалног развоја, Туристичком организацијом 
Србије, Министарством полјопривреде, водопривреде и шу- 
марства, Привредном комором Србије, Београда и Ваљева, 
као и реномираним институтима, током шестог Сајма шљива 
одржано је низ предавања, округлих столова и трибина, са 
којих је понуђена читава палета нових идеја и научних са- 
знања из области предузетништва, пољопривреде, воћарства, 
туризма.

О технологији производње ракије од шљива говорио је 
Бранко Поповић (Институт за воћарство и виноградрство 
Чачак), а о технологији производње суве шљиве Олга Митро- 
вић (такође Институт за воћарство и виноградрство Чачак). 
Тема Добривоја Огашановића била је „Сортимент шљиве", 
докје Зоран Кесеровић (Пољопривредни факултет Нови Сад) 

имао запажено изгагање о технологије производње шљива.

1. место - Дана Николић, Сирдија - за традиционално су- 
шену шљиву на сунцу ( награда је робни ваучер од 8.000 ди- 
нара );

2. место - Драгана Драгићевић, /1опатањ - за проју и 
питу са сиром (награда је робни ваучер од 4.000 динара ); и

3. место - Домаћинство Тешановић, Осечина - за сушено 
воће и поврће (награда је робни ваучер од 3.000 динара).

Посебно се похваљује:

Ружа Дамњановић, /1опатањ - за презентовање славског 
ручка (награда је робни ваучер од 1.500 динара).

Награду за представљање обичаја, жири, који је радио у 
саставу у саставу: Гордана Пајић, дипломирани етнолог-На- 
родни музеј Ваљево, Биљана Спасојевић, виши нутрициони- 
ста - дијететичар - Дечји вртића ,,/1ане” Осечина и Олга 
Ивановић, дипломирани професор филозофије из /1ознице- 
директор Народне библиотеке Осечина - овог пута није до- 
делио.

ПЧЕ/1АРИ, ДОБРОВОЉНИ ДАВАОЦИ КРВИ, СПОРТИСТИ

КОРИСНА И ЛЕПА ДРУЖЕЊА
Локално друштво пчелара „Пера Јовановић-Комирићанац”. 

затим Црвени крст Осечине и спортски колективи из ове сре- 
дине за време Сајма шљива угостили су бројне пријатеље из 
сличних организација широм региона. Њихови сусрети про- 
текпи су у корисним акцијама, драгоценој размени искустава. 
занимљивим утакмицама и лепом дружењу.

( наградаје робни б) Категорија неговања традиционалне исхране:

3. место - Гроздана /1азић, Пецка - за очување изворног 
предмета - комплет фитиљар (награда је робни ваучер од 
3.000 динара).

Посебно се похваљ ују:

1. Раденка Стјепановић Осечина - за очување изворног 
предмета - ткана сукња (награда је робни ваучер од 1.500 ди- 
нара), и

2. Бранка Ђурђевић, Село Осечина - за очување извор- 
ног предмета - (награда је робни ваучер од 1.500 динара).

У категорији за укупан аранжман:

1. место - Удружење везиља Осечина - за неговање и 
презентовање традиционалних техника веза које преносе у 
форми различитих употребних предмета и сувенира ( награда 
је робни ваучер од 8.000 динара);

2. место - „Рађевска нит” из Крупња - за неговање и пре- 
зентовање традиционалних техника веза које преносе у 
форми различитих употребних предмета и сувенира ( награда 
је робни ваучер од 4.000 динара);

3. место - Удружење „Мина Караџић” Тршић - за него- 
вање и презентовање традиционалних 
техника веза које преносе у форми раз- 
личитих употребних предмета и сувенира 
(награда је робни ваучер од 3.000 динара).





ИЗЛАГАЧИ ШЉИВА И ПРОИЗВОДА ОД 
ШЉИВА НА VI САЈМУ ШЉИВА

Горње Црниљево:
Томислав Јанковић, Милорад Јовић, Марко Јанковић, Сло- 
бодан Миловановић, Миодраг Јовић, Томислав Бранковић, 
Живота Ерић, Бранко Ивановић, Златомир Миловановић, 
Горан Симић, Милана Симић, Горан Радовановић, Душан 
Андрић, Драган Степановић;

Драгијевица:
Миломир Стефановић, Паун Срећковић, Јован Вилотић, Дра- 
ган Пантелић;

Лопатањ:
Радиша Мирић, Богољуб и Славољуб Нинковић, Адам Дра- 
гићевић, Жарко Јанчић, Славко Живановић, Драгољуб Пан- 
телић, Драган Филиповић, Милан Илић, Радован 
Дамњановић, Ратко (Маринко) Јанчић, Веселин Симанић, 
Здравко Маринковић, Зоран Пантелић, Драган Марковић;

Село Осечина:
Миленко Ђурђевић, Радан Ђукић, Драгутин Думановић, 
Рајко Ђурђевић;

Сирдија:
Иван Панић, Зоран Марковић, Живојин Павловић 

Братачић:
Живан Николић, Милован Матић, Радоје Ђуричић, Милорад 
Марковић;

Драгодол:
Славољуб Васиљевић, Славољуб Павловић

Туђин:
Чедомир и Младен Јовановић, Светислав Јовановић, Јован 
Јовановић;

Бастав:
Радислав Младеновић, Златомир Младеновић;

Коњиц:
Драган Ђурђевић;

Скадар:
Јеврем Ивковић;

Гуњаци:
Зоран Мићић, Ненад Вилотић, Драган Јовичић, Живојин 
Јовичић;

Остружањ:
Ненад Тешановић, Владо Миловановић;

Осечина:
Саво Јанчић;

ИЗЛАГАЧИ НА VI САЈМУ ШЉИВА
„ДАЛ”, ОСЕЧИНА,
РАСАДНИК ЈАЛОВИК, ВЛАДИМИРЦИ 
БАЧВЕ, ВРАЊЕ,
„ПЛЕМИЋ-КОМЕРЦ”, 14253 ОСЕЧИНА 
„КРУШИК-ПЛАСТИКА”, 14253 ОСЕЧИНА, 
„КАЛЕМПРОДУКТ” МИЛУТОВАЦ, КРУШЕВАЦ,
„БУМБАР ПЛУС”, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ,
СЗТР „АС”-РАД0 ЈИЧИЋ, ОСЕЧИНА,
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” БЕОГРАД,
ДЕСТИЛЕРИЈА „ЗАРИЋ”, КОСЈЕРИЋ,
„АГРОМАРКЕТ”, КРАГУЈЕВАЦ,
„КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА”, БЕОГРАД,
„ИВЕРАК”, ВАЉЕВО,
„РЕМОНТ ИНГ” д.о.о. ЛАЈКОВАЦ,
ДРАГОЉУБ ЖАРКОВИЋ, дуборезац, ОСЕЧИНА,
„ГАГА”, КОЦЕЉЕВА,
ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ, корпар, ШАБАЦ,
„ОПОРТУНИТИ БАНКА”, НОВИ САД,
„ПРОЦЕССИНГ”, ЧАЧАК,
„АЛМИНИ ФУД”, ОСЕЧИНА,
„АЛАТНИ ЦЕНТАР” ВАЉЕВО,

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА КРУПАЊ,
„ПРОКРЕДИТ БАНКА”, 11070 НОВИ БЕОГРАД; 
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „ПЕЦКА”,
„СУН” - ДУШАН МИЛОШЕВИЋ, ОСЕЧИНА;
СЗТР „ЦАНЕ”, ОСЕЧИНА,;

ПОДРУМ СИМИЋ, БАЈИНА БАШТА,
ФОНД ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ УБ,
АГРОУНИК (СЛАВОЛ), ЗЕМУН,
„ПОДГОРКА”, ОСЕЧИНА,
ButanGas International d.o.o.Novi Beograd 
„ВУЈИЋ”, ВАЉЕВО;
„ИНОП”, ШАБАЦ,
З.Р. „ПЕТРОВИЋ”, ОСЕЧИНА,
БОРИВОЈЕ ПАНТИЋ - медар, ВАЉЕВО;
ВАЉЕВСКА ПИВАРА, ВАЉЕВО;
„ПОДГОРИНА ПЛАСТ”, ОСЕЧИНА,
„ЈУГОМЕТАЛ”, СВИЛАЈНАЦ,
Привредници из општине Ормож (Словенија); 
Привредници из општине Средишће (Словенија); 
Привредници из општине Неделишће (Хрватска); 
Привредници из Братунца (Република Српска); 
Регионална привредна комора Ваљево, 14000 ВАЉЕВО; 
Пољопривредна стручна саветодавна служба Ваљево, 
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛОЗНИЦА,
„ЉУБА ШАМПИЊОНИ", ОСЕЧИНА,
„ТЕРМО СОЛАР”-Сервис/Грејање, ВАЉЕВО,
Александар Радовановић, пчелар, ВАЉЕВО;
Удружење пчелара „Пера Ј. -Комирићанац”, ОСЕЧИНА 
Подрум „СТАРИ ВИТЕЗ” ЗАВЛАКА;
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ПОДГОРИНА”, ОСЕЧИНА

Из суседних општина:
Милош Драјић (Каменица, Ваљево),
Милован Степановић (Ставе, Ваљево), 
Мирослав Крстивојевић (Крчмар, Мионица) и 
Милован Тешановић (Ђурђевац, Мионица).



ТУРИСТИЧКИ ДЕО САЈМА Ш/БИБА

АФИРМАЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА
Поред Туристичке организације „Подгорина” из Осечине 

бригу о туристичком сегменту шестог Сајма шљива водила је 
и Туристичка агенција „Магелан” из Новог Сада, уз драгоцену 
помоћ групе младих волонтера, студената и средњошколаца 
из Осечине и околине.

До локалних туристичких дестинација, које постају све 
популарније код сталних или нових сајамских гостију или по- 
сетилаца, организоване су пешачке туре или превоз фијаке- 
рима, „олд-тајмер” аутобусом „праха” из 1939. године, 
туристичким возићем који је за ову прилику позајмљен са 
Дивчибара, а на располагању су били и овдашњи таксисти, 
односно могућност да се до жељеног одредишта солидним и 
„испегланим” друмовима дође и сопственим возилима.

Старе цркве у Осечини и Скадру, затим црква са костур- 
ницом и гробницом Владислава Рибникара у Пецкој и спомен 
костурница у Осечини, онда Спомен комлекс „Пилот Миленко 
Павловић” у Горњем Црниљеву, јединствени комплекс зграда

с почетка 19. века „Тешманов конак” у Баставу, Сабориште 
код топа у Братачићу и будући манастир у Плушцу били су 
најпосећенија места, а они најупорнији стизали су и до со- 
колске висоравни Рожањ (971 метар надморске висине) на 
тромеђи са општинама Крупањ и Љубовија и манастира по- 
свећеног Светом Василију Острошком, који је ту подигнут.

Смештајни капацитети у мотелу Спортског центра и пан- 
сионима предузећа „Чава” и газдинства „Тешановић” у 
Осечини, затим „Матића авлија” у Белотићу, двадесетак до- 
маћистава са категорисаним собама за сеоски туризам широм 
општине и породице мештана Осечине гостољубиво су при- 
мили на коначиште све заинтересоване учеснике Сајма и ту- 
ристе, а они са мало вишим захтевима од расположивих у 
овом крају упућивани су у ваљевске хотеле, Крупањ, Бању 
Бадању, Манастир „Свети Николај” крај Соко града, Дивчи- 
баре, Бању Врујци, Лозницу или Бању Ковиљачу...



К О Н Ц ЕРТ И  (Џ ЕН А Н , ПИЛОТИ, Л Е О Н Т И Н А  И Д ЕЧ ЈИ  ХО Р)
Концерти, прво Националног ансамбла „Коло” из Београда, затим Дечјег хора „Чаролије” и Леонтине, онда групе „Пилоти” и 
естрадне звезде у успону Џенана Лончаревића не само да су привукли велики број посетилаца него су, видело се то у врелим 
августовским вечерима на ознојеним лицима распеване и разигране младости, представљали пун погодак за све присутне..

Д Е Ф И Л Е
Од свих сајамских садржаја највише емоција побудио дефиле неколико стотина младих, које је предводилаћнова „Краљица 
шљиве” на коњу у програму под називом „Стабло живи где му корен” у режији Гордане Гладовић, наставнице из Осечине. За- 
пажен је био и наступ изванредне етно група „Дуетно” из Чачка, која је разгалила љубитеље ове врсте музике...

И ЗЛ О Ж БЕ
Културна сајамска дешавања кренула су изложбом Народног музеја Ваљево под називом „Музеју с љубављу” у просторијама 
Одељења ове установе у Осечини. Током Сајма у Градској галерији била је отворена ретроспективна поставка радова са ли- 
ковних колонија у Осечини од 1997. године до данас.

П О С Е Л О  КОД Л А М П Е К А  И „Ж ИКИНА Ш А Р Е Н И Ц А ”
Фолкпорни ансамбли из Осечине и Пецке са пријатељским културно-уметничким друштвима из Србије, Републике Српске, 
Хрватске и Словеније приредили су незаборавни фестивал ове врсте изворног стваралаштва на базенима у официјелном 
делу програма, али и на Поселу код лампека у тренуцима предаха и опуштања.
Лепе трнутке могли су да доживе и ТВ гледаоци јерје култна емисија Првог програма РТС-а „Жикина шареница” јавно емито- 
вана са сајмишта у Осечини.
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Сајам шљива Осечина 31. VIII - 2. IX 2012. године
Среда 29. август
Отварање изложбе са међународног пројекта ,, Природа и 
уметност“ у Осечини 
(19.00 -Галерија)

Четвртак 30. август
Отварање изложбе „ Српске кафане некада"
(19.00 -  Одељење музеја)
Предсајамско вече
Потпаљивање сушаре, здравица, коло, тамбурашки оркестар, 
пуцање из прангије 
(20.00 - градски трг)
Концерт рок групе „Парк"
(22.00 - Спортски центар, терен за мале спортове)

Петак 31. август
Сајам
(10.00 -  18.00 - хала Спортског центра)
Изложба пољопривредне механизације 
(10.00 -  18.00 - плато аутобуске станице)
Берза садног материјала 

(10.00 -  18.00 - плато између школе и СЦ  )
Добродошлица уз посело код лампека, Дегустација ракије 
припремане на традиционални подгорски начин Аниматори: 
глумци, певачи, певачке групе, свирачи старих инструмената, 
играчи
(10.00 -  18.00 - улаз код хале)
Трг старих заната и изложба „Златне руке“
Дегустација пекмеза и „шљивка“, сока од шљива, традицио- 
нални производи и јела од шљива, ручни радови, везови, 
стари занати, радионице
(10. 00 -  18.00 -  плато и сала Народне библиотеке 
* отварање сабора „Златне руке“)
Предавање и округли сто - Тема : „Предлог мера и техноло- 

гија за унапређење шљиварства Србије“ - проф. др Зоран Ке- 
серовић, Учесници: Министарство пољопривреде, 
Пољопривредни факултети Нови Сад и Земун, Институт за 
воћарство из Чачка, Институт за економику пољопривреде, 
Институт за заштиту биља и земљишта, ПКС, РПК- Ва, ПСС  
Ва, Заједница за воће РС, Хидрометеоролошки завод 
(11.00 - централни део хале)
Свечано отварање Сајма
(13.00 -  главни улаз у спортску халу)
Представљање пројекта „Истражимо благо Подриња"
(15.00 - централни део хале)
Прво сајамско вече на Тргу браће Недић
Улица дечјих којештарија -  продаја уметничких предмета које
су урадила деца, трубачи, фолклорна друштва
(18.00 -21.00 - Градски трг)
Вече за децу
Маскембал, бирање „најмаске" — учесници: деца из дечјег 
вртића, Гост и водитељ програма: глумица Катарина Вићен- 
тијевић
(19.00 -  спортски терен СЦ)
Концерт поп групе ,,Lexington“
(22.00 -  спортски терен СЦ)

Субота 1. септембар
Сајам
(10.00 -18.00 - спортска хала)
Изложба пољопривредне механизације 
(10.00 -18.00 - плато аутобуске станице)
Берза садног материјала
(10.00 -18.00 -  плато између школе и СЦ  )
Добродошлица уз „Посело код лампека”
(10.00 — 18.00 - плато испред Народне библиотеке)
Трг старих заната и изложба „Златне руке“
(10 -18 - плато и сала Народне библиотеке)
Такмичење здравичара
(11.00 -  плато Народне библиотеке - кафаница „Јадар“)

Ланац анимације у функцији развоја сеоског туризма -  Филип 
Ђоковић, Наташа Ђокић, Марија Донривојевић, Владимир 
Крстовић
(11.00 -  ресторан Спортског центра)
Предавање и округли сто: „Значај шљиве и производа од 
шљиве за одрживост породичних газдинстава1 проф. др Ми- 
ладин М. Шеварлић
Учесници: Министарство пољопривреде -Управа за аграрно 
плаћање- Шабац, представници банака, Регионална при- 
вредна комора Ваљево, Пољопривредна саветодавна 
стручна служба Ваљево, индивидуални пољопривредни про- 
извођачи
(11.30 -  централни део спортске хале)
Студија о женском предузетништву и положају жена у Србији 
(РПК Ваљево)
(12.30 -  ресторан СЦ)
Предавање: „Значај пчела у воћарској производњи“-др Родо- 
љуб Живадиновић, председник Савеза пчеларских организа- 
ција Србије
(15.00 -  централни део хале СЦ)
Open fun football
(15.00 -  стадион ОФК Осечина)
Друго сајамско вече на тргу браће Недић 
Улица дечјих којештарија, фолклорна друштва 
(18.00 -  21.00 - градски трг)
Свечани дефиле
(19.30 - полазак, улице П.Ј. Комирићанца, Карађорђева, 
Браће Недић)
Млади Осечине и пријатељи
Програм младих Осечине, гости: етно група „Дуетно“
(20.00 -  спортски терен СЦ)
Концерт: „Легенде”
(22.00 -  спортски терен СЦ)

Недеља 2. септембар
Сајам
(9.00 -16.00 - спортска хала)
Изложба пољопривредне механизације 
(9.00 -  16.00 - плато аутобуске станице)
Берза садног материјала
(9.00-16.00 - плато између школе и СЦ  )
Добродошлица уз „Посело код лампека”
(9.00 -16.00 - плато испред Народне библиотеке 
Трг старих заната и изложба „Златне руке“
(9.00 -16.00 - плато и сала Народне библиотеке)
Предавања: „Технологија гајења шљиве” -  мр.Милан Лукић и 
„Нове сорте шљиве из Института за воћарство из Чачка”-Не- 
бојша Милошевић 
(11.00 -  централни део хале СЦ)
Додела награда и затварање сајма 
(15.00 -  код базена СЦ)

Додатни програм
Туристичка понуда (домаћа кухиња, путовање аутобусом 
„Праха“ из 1939, вожња фијакерима, возићем, посета кул- 
турно-историјским споменицима, пешачка тура Соколским 
планинама, наградна игра за туристе...)
Презентације спонзора и излагача 
Изложба пчелара ~
Изложба производа од пластике из Осечине 
Изложба old timera
Хуманитарна акција добровољних давалаца крви 
Фудбалска утакмица -  ОФК Осечина - Средишће 
Ликовна колонија „Шљивко“ (Основна школа)
Продајна изложба слика (Народна библиотека)
Одбојка и кошарка на улици 
Борба витезова 
Ватромет


