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MUNICiPALITY OF OSECiNA
Municupality of Osecina is stuated in VVestem Serbia, on 32 km west from Valjevo, respec 

Ц  tively 130 km south-west from Beglrade, on the altitude of 210 m. Municupatity of Osecina 
covers the area of 319 km2, and lies mid way between Valjevo and Loznica along the major 
trunk road and rail line ( in construction).

У  \  The network of main -  roads, regional, local, and non-categorized roads on the temtory of 
municipality is over 700 km. The basic traffic artery is main-road Valjevo -  Loznica, a s  well 

.. a s  regional road Koceljeva -  D. Crniljevo -  Osecina -  Pecka -  Ljubovija (30 km on the terri 
tory of the Municipality).
The municipality has just over 12,800 inhabitans and the density of 40 people on km2. The 

I  - inhabitans cover 18 rural and 2 town settlemants inculding Pecka (over 400) and the capital 
of Osecina (3,500 people).

; Theterritory of municipality is rich i various minerais, which are insufficiently exploited. Mu
Г nicipality is rich in thermo-mineral waters in its nort-east parts (Gomje Crniljevo). The basic

V  - economic activity is agriculture (70 %  of territory is coverd with agriculture land), mainly fruit
.. production (raspberry, bramble, and plym) and cattle- breeding. The industry is mainly com  

prised of food produceres, smail produceres of plastic, wood and metal-processing industry. 
' ' - Besides commerceand catering, the number od Smail and Medium -  sized enterprices is 

rapidly gowing.
W;!; The Municupaiity of Osecina is famous fbr its brandy production. The toursm sector is also 

%  г developing very fast in spite of mild climate and otherpossibilites capable for ist growing in
Н Ш §  cluding vilage, sport huanting tourism.
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ШАМПИОН САЈМА ИЗ ГОРЊЕГ ЦРНИЉЕВА

МИЛОРАД ЈОВИЋ - НАЈБОЉИ 
ПРОИЗВОЂАЧ ШЉИВА

ЗДРАВИЦА ШЉИВИ

Прво место и златник, традиционалну шампионску на- 
граду у конкуренцији произвођача шљива са територије оп- 
штине Осечина за 2012. годину, освојио је Милорад Јовић, 
вредни воћар из Горњег Црниљева. Он на скоро пет хектара 
има око 1.000 родних стабала шљива, а поред тога још 500 
стабала младих шљива, које тек наредних година стижу на 
род. У његовом воћњаку заступљене су разне сорте: стенлеј, 
пожегача, чачанске. . .

- Шљива се још једном показала као чудесна и благо- 
родна воћка без обзира на све временске неприлике. Ове го- 
дине, без обзира на велику сушу и врућине, род је био 
одличан. На једној парцели од хектара под стенлејом шљиве 
су родиле као у најбољим годинама и по свом изгледу и ква- 
литету збуниле су ме као и стручњака воћарства са којима се 
консултујем. Упркос дуготрајној суши, са сваког од нешто 
више од хиљаду родних стабала убраћу у просеку по 60 ки- 
лограма шљива. Ако до краја сезоне све буде како сам пла- 
нирао, овог пута осушићу између осам и девет тона ове воћке 
од које је увек било користи. Мислим да ће и моја деца, а 
син је апсолвент воћарства на Пољопривредном факултету у 
Новом Саду, наставити оно што ја сада радим - рекао је ово- 
годишњи шампион подгорског шљиварстава Милорад Јовић, 
не скривајући задовољство што је његово газдинство прогла- 
шено за најуспешније међу 3.000 регистрованих на овом под- 
ручју, од којих се скоро свако, претежно или уз нешто друго, 
бави воћарством - најчешће гајењем шљива, малина, купина 
или јагода.

Јовић каже да сваке године скоро сав род суши и то у 
сопственој сушари. Све послове у шљиварству обавља са 
својим укућанима, супругом и децом, као и једним радником

кога плаћа у сезони. Мали део, по традицији, користи за 
печење одличне ракије и израду лепезе производа од шљива. 
На крилима успеха вели да планира да настави са подмлађи- 
вањем и проширивањем својих засада.
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ПОДГОРИНА ПО СЕДМИ ПУТ УСПЕШАН ДОМАЋИН СВЕТКОВИНЕ У ЧАСТ Ш/БИВЕ

САЈАМ ПОСТАВЉА ОСЕЧИНУ
МАПУЕВРОПЕ

Осечина и цела Подгорина од 31. августа до 2. септембра 
2012. године још једном су потврдили да су права српска пре- 
стоница „Краљице воћа”. Међународни Сајам шљива, седми 
по реду, окупио је преко 200 излагача и многобројне госте из 
целе земље и читавог региона, пре свега из бивших југосло- 
венских република Словеније, Хрватске, Македоније, Босне 
и Херцеговине и Црне Горе. Током три дана ову најзначајнију 
подгорску, а све више и регионалну, привредно-туристичку 
и културно-забавну манифестацију посетило је око 20.000 
људи.

Ни катастрофална суша, ни у знатној мери умањени род, 
нису ни ове године омели воћаре да на достојан начин пред- 
ставе своје шљиве одличног квалитета и низ производа од 
овог сјајног воћа. Уз већ устаљене садржаје - изложбе све- 
жих и сувих шљива разних сорти и производа од овог воћа, 
затим индустријских достигнућа у шљиварству и повезаним 
делатностима, онда пољопривредне механизације, као и 
берзу садног материјала, дегустацију ракије, пекмеза, шљи- 
ваног колача, карабана, слатког од шљива, сокова и других 
специјалитета, изложбу рукотворина старих заната и богат 
едукативни, туристички и културно-уметнички програм- ово- 
годишњи Сајам обележило је и низ новина.

Од такмичења здравичара преко бројних садржаја за децу 
до спортских надметања, а све се то догађало на више лока- 
ција широм вароши, тако да је практично цела Осечина била 
једно велико сајмиште.

-Овај Сајам мора да постави Осечину на мапу Европе. По- 
требно је да сви учинимо све што је у нашој моћи да Србија 
поново буде лидер у производњи шљиве - поручио је Небојша 
Стефановић, председник Скупштине Републике Србије отва- 
рајући Сајам.

Он је подсетио да је седамдесетих година у Србији било 
14 милиона стабала шљиве, а да их је данас мање од 10 ми- 
лиона и да се тај тренд мора зауставити и преокренути.

-Влада Србије уложиће све што може да пољопривреда 
буде на првом месту, да покрене земљу и допринесе отва- 
рању нових радних места - рекао је Стефановић. - Сајам као 
прворазредни привредни догађај требало би да јасно поручи 
и то да није довољно само повећати производњу шљиве већ 
се мора видети шта наука каже како се прилагодити новим 
тржишним и климатским условима да би смо продавали што

више шљива и производа од ње, по чему смо некада били 
препознатљиви.

Свечаном отварању присуствовали су Горан Петковић, 
државни секретар за туризам у Министарству привреде Ре- 
публике Србије и Михаило Весовић, потпредседник При- 
вредне коморе Србије.

- Манифестација у Осечини је за неколико година зна- 
чајно нарасла као привредна, али истовремено и као тури- 
стичка и забавна - констатовао је Петковић.- Прве године 
било је око пет, одмах затим и по 10 - 15, а лане близу 20 хи- 
љада посетилаца, док се сада очекује још више гостију са 
свих страна. Шљива је постала прави бренд Србије и овог 
краја, који на 319 километара квадратних има милион родних 
стабала и чије се становништво претежно бави шљиварством 
и истовремено све више туризмом.

Весовић је додао да му је драго што производња и значај 
овог воћа расту, баш као што расте значај и улога ове мани- 
фестације у туристичкој понуди овог дела Србије и наше 
земље.

Ненад Стевановић, председник Општине, нагласио је:
-Из године у годину Сајам надограђујемо и обогаћујемо, 

али никада не смемо да заборавимо најбитније - шљива би 
требало да буде окосница и носилац привредног развоја 
Осечине и читавог краја. Шљива је наше благо, благо земље 
Србије, а главни циљ Сајма је да се шљиварству поврати из- 
губљена важност и да се произвођачима и прерађивачима по- 
могне да од тога боље живе. Истовремено, желимо да овим 
путем афирмишемо и све друге потенцијале и ресурсе овог 
краја. Већ седам година одлучни смо у идеји да нашу поруку 
чује цео свет и да шљиву поставимо на место које јој припада 
- рекао је Стевановић.

Успешни организатори Сајма били су Општина Осечина и 
Туристичка организација „Подгорина”, уз значајну подршку 
Владе Републике Србије преко ресорних министарстава и не- 
колико важних привредних и финансијских организација, као 
што су аустријско-српска компанија „Подгорина-фрухт”, 
„Комерцијална банка”, ЗОИ/1 „Дунав”, Земљорадничка за- 
ДРУга „Пецка”...



МЕЂУНАРОДНИ КАРАКТЕР САЈМА

ОД АЛПА ДО 0/1ИМПА, ОД ЈАДРАНА ДО ДУНАВА
Излагачи, учесници програма, гости и посетиоци седмог 

Сајма шљива из читавог региона и шире дали су овој мани- 
фестацији међународни карактер. Пријатељи и партнери из 
Аустрије, Словеније, Хрватске, Републике Српске, Македо- 
није и Црне Горе, затим Италија, Кипра, Грчке, Албаније, 
Турске, Бугарске, Русије,

ПОРОДИЧНА ФИРМА „ПДЕМИЋ КОМЕРЦ” ИЗ ОСЕЧИНЕ

ОД ШЉИВЕ СЕ

овде шта да представе, али и да виде и отворе неке нове 
странице међусобне пословне сарадње.

Изванредну изложбу достигнућа у шљиварству посетили 
су и бројни чланови дипломатског кора у Београду, као и де- 
легација Републике Чешке, коју су предводили Лубош Јоза и 
Дејан Ждрале из економског одељења Амбасаде ове државе 
у нашој земљи.

»assMr

Штанд словеначких општина

НИШТА НЕ БАЦА
(„Политика”,15.септембар 2012. године, аутор: Буда Нововић) Д О М АЋ А Ш Љ ИВА НАЈКВА/1ИТЕТНИЈА

До скора непознате вредности и благодети садржаја који 
је шљива у својој коштици „закључала” открила је на Сајму 
шљива у Осечини Снежана Миловановић - Андрић из при- 
ватне породичне фирме „Племић комерц” из Осечине. Ова 
фирма је показала шта све од најзаступљеније националне 
воћке може да се преради и добије. У претходној години њи- 
хова радозналост и истраживање овенчано је наградом на 
конкурсу „Укуси Србије” на сајму прехране у Нишу за про- 
извод „сува шљива”.

Језгра шљиве, богата су витамином Бе 17, који јача иму- 
нитет организма и поменута фирма успела је да од језгра 
шљиве произведе јестиво хладно цеђено уље. На Сајму је 
представљен овај производ који поред витамина Е, Бе и Бе 5 
има низ других изванредних нутриционистичких и здравстве- 
них својстава.

ЧУДЕСНО ВОЋЕ

- Практично све донедавно када се помене шљива круг се 
затварао на сушеним плодовима, пекмезу и ракији. Додуше, 
у међувремену се праве и креирају разне ђаконије од овог 
воћа као што су: шљивин колач, медењак, баклава, пите, 
торте, али и бурек и ражњићи. Међутим, мој брат Бранко, ја 
и наших шест запослених са изванредним технологом Драга- 
ном Јаковљевићем, нисмо се мирили са тим. Поред малих 
паковања сушене шљиве са коштицом и без ње, односно пу- 
њених са орасима, и шљивиног колача, направили смо и 
корак више. Најпре са вађењем, испитивањем и паковањем 
језгара која су са претходним производима већ доспела 
поред домаћег до тржишта Русије, већине држава бивше 
Југославије, Чешке, Немачке, Аустрије и однедавно Белгије. 
Очекујемо да ће на истим тржиштима бити прихваћено и 
хладно цеђено уље од шљивиног језгра - каже Снежана Анд- 
рић и додаје да фирма „Племић комерц” са шест запослених 
има своја три хектара под овим воћем, сушару и погон за пре- 
раду, односно паковања.

Неке послове за њих раде специјализоване фирме са под- 
ручја Војводине. Фирма има ХАСАП сертификат и остале стан- 
дарде потребне за извоз ових производа. Када сировине 
понестане из њиховог шљивика, набављају га од најближих 
комшија.

Микробиолог Драган Јаковљевић, који обавља послове 
технолога, каже да је презадовољан са оним што је до сада 
на финализацији производа од шљиве, али и изванредним 
иновацијама, учинила једна мала фирма из провинције. Њи- 
хови производи могу се купити и у Београду. Наиме, на 
пијаци на Видиковцу отворен је дућан „Шљива”.

- За шљиву можемо рећи да је наш бренд тек када пре- 
станемо да је извозимо у врећама, а донедавно смо суву 
шљиву у малим паковањима и увозили. Ситуација је почела 
да се мења и права је ствар да наша деца коначно једу до- 
маћу шљиву која расте на здравом незагађеном земљишту. 
Сви наши производи садрже минимално присуство конзер- 
ванса и по важећим стандардима спадају у здраву храну. 
Надам се да ће оваквих фирми бити много више у Србији, јер 
се на озбиљнију зараду може рачунати само са вишим обли- 
цима прераде и финализације ове невероватне воћке од које 
се практично ништа не баца. И љуска коштице показала се 
као калорично гориво приликом ложења у пећима за за- 
грејавање кућа и станова, - истиче Јаковљевић.

Штанд „Племић- комерца” проглашен је за 
најлепши од свих излагача



ЗА ДОПРИНОС У РАЗВОЈУ СРПСКОГ ШЉИВАРСТВА И ПРОМОЦИЈИ И АФИРМАЦИЈИ САЈМА И ОСЕЧИНЕ

ДОДЕЉЕНЕ СПЕЦИЈАЛНЕ 
САЈАМСКЕ НАГРАДЕ

Организатори Сајма шљива у Осечини додели су три спе- 
цијалне награде колективима и појединцима који су својим кон- 
тинуираним деловањем дали велики допринос развоју 
шљиварства, као и афирмацији и промоцији ове манифестације.

Предузеће „Агранела” из Ваљева заслужило је сајамску на- 
граду као званично најбољи српски извозник сувих шљива у 
2011. години. Заједничку награду Привредне коморе Србије и 
Општине Осечина - путовање на Међународни сајам у Москви -

Александру Томићу, власнику „Агранеле”, уручио је Михајло Ве- 
совић, потпредседник Привредне коморе Србије.

Породичну фирму „Племић - комерц” из Осечине, сталног 
учесника и пријатеља Сајма шљива, за награду је „препоручио” 
успех из претходне године на великом конкурсу компаније 
„ДИС” под називом „Укуси Србије”, на којем је овај предузим- 
љиви колектив, који се бави сушењем и продајом воћа и откупом 
и прерадом шумских плодова, награђен за иновантност и квали- 

тет у производњи од домаћих сировина, пре свега од 
шљива са свог подручја. Директору Бранку Миловановићу 
завичајну збирку књига и уметничку слику предао је 
Ненад Стевановић, председник Општине.

Стевановић је уручио сајамску награду - уметничку 
слику и корпу са лепезом овдашњих брендова произведе- 
них од шљива - и Ивану Бабичу из Орможа у Словенији, 
дугогодишњем члану и председнику Обртне зборнице у 
овом месту. Бабич је присутан на свим досадашњим сајмо- 
вима у Осечини. Организатор је успостављања сарадње и 
реализације међусобних сусрета привредника и представ- 
ника локалних самоуправа. Посебно је заслужан за развој 
Сајма шљива и његову промоцију и афирмацију не само у 
Словенији него и у Хрватској, Македонији и Аустрији.

САЈАМ, МУЗИКА И ФОЛК/IOP ОД СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ДО АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

РАДНО И ЗАБАВНО У ЦЕЛОЈ ОСЕЧИНИ
За разлику од претходних сајмова овог пута добродошлица 

и културно-забавни програми нису приређени само на 
сајмишту, односно сајмском „Поселу код лампека”, већ и на 
другим локацијама широм вароши.

Званице, високе госте, стране и домаће делегације, оп- 
штинско руководство, чланови Организационог одбора мани- 
фестације и запослени и волонтери Туристичке организације 
„Подгорина” дочекивали су у згради општине или у „Јадар- 
ском конаку”.

Вече уочи званичног отварања на месном тргу „Браћа 
Недић”, уз снажан пуцањ из прангије са оближњег брда, 
„Иверкову” сушару са првим сајмским налогом шљива свечано 
су потпалили Александар Пантелић и Бојана Веселиновић, 
млади чланови фолклорног ансамбла Културно-уметничког 
друштва „Крушик-пластика”. За све време Сајма учесници, 
гости и посетиоци бесплатно су послуживани топлим сувим 
шљивама крај сушаре која је даноноћно радила.

Код споменика устаницима, хајдуцима и јунацима из боја 
на Чокешини у центру Осечине тамбурашки оркестар „Лале”

из Новог Кнежевца приредио је целовечерњи концерт.
Трубачи оркестра Драгише Бошковића из Ивањице подигли 

су атмосферу на сајмишту, затим испред Народне библиотеке, 
свраћали су у баште и ресторане овдашњих угоститељских 
објеката, а „јављали” су се и са аутобуске станице.

Македонски фолклорни ансамбл „Григор Прличев” из 
скопске општине Ђорче Петров и словеначки фолклорци из 
Предграда, који су у Пецкој учествовали на годишњем кон- 
церту Културно уметничког друштва „Младост”, у својим ви- 
шебројним наступима мамили су салве аплауза на отвореној 
сцени.

Одушевила је својим наступом и репертоаром и етно група 
„Дуетно” из Чачка. Запажена је била и група певача изворних 
песама из околине Осечина, а нарочито све селекције домаћег 
КУД-а „Крушик-пластика”, које су се, предвођене неуморним 
уметничким руководиоцем и кореографом Драгоманом Меду- 
ловићем - Проком, појављивале на припремљеним или импро- 
визованим сајамским сценама.



ПОДЕ/БЕНЕ САЈАМСКЕ НАГРАДЕ

НАЈБОЉИ ШЉИВАРИ ЗА 2012. ГОДИНУ

ИЗЛАГАЧИ ШЉИВА И ПРОИЗВОДА ОД ШЉИВА

Победник седмог Сајма шљива је Милорад 
Јовић из Горњег Црниљева. Њему је припао 
златник, традиционални дар организатора ове 
манифестације. У конкуренцији најбољих про- 
извођача шљива у 2012. години друго место 
поделили су Драган Ђурђевић из Коњица и 
Зоран Пантелић из Допатња, а треће Миленко 
Ђурђевић из Осечине села и Живота Ерић из Г.
Црниљева. За допринос унапређењу рада 
Сајма награђен је Бранко Ивановић из Г. Црниљева.

Одлуке је донела сајамска комисија, у саставу: ТЂупко Мило- 
вановић (председник), Марко Перић и Сретен 
нови), која је током пролећа и лета обишла засаде 
већих произвођача из ове општине и прогласила 
најбоље на основу виђеног стања и примењених аг- 
ротехничких мера.

У такмичењу за избор најбољих производа од 
шљива прва места и новчане награде од по 10.000 
динара освојили су: Жарко Јанчић из Лопатња за 
шљивани колач „шљивко” (у конкуренцији од 35 
учесника; 2. Драган Миловановић, а 3. Златомир 
Миловановић, оба из Г. Црниљева); затим Марко

Јанковић из Г. Црниљева за пекмез од шљива без шећера (од 30 
учесника, 2. Златко Веселиновић из Комирића, 3. Милан Илић из 
Лопатња); онда Милорад Марковић из Братачића за џем од 
шљива (од 29 учесника: 2. Радован Дамњановић из Лопатња, 3. 
Удружење везиља из Осечине; док је Драган Филиповић из Ло- 
патња награђен за слатко од шљива (од 28 такмичара: 2. Душан 
Андрић, а 3. Миодраг Јовић оба из Г. Црниљева).

Најуређенији штанд од пољопривредних газдинстава имао је 
Верољуб Стефановић из Драгијевице, друго место у тој конку- 
ренцији освојио је Светислав Јовановић из Туђина, а треће 
Милан Ковачевић из Драгодола.

ШТАНДОВИ ПУНИ БРЕНДОВА
Уместо са импровизованих тезги од састављених ђачких 

клупа, као до сада, традиционално богата понуда свежих и сувих 
шљива и производа од овог воћа на овом Сајму је, по први пут, 
представљена са нових, правих сајамских штандова. Уз велики 
уложени труд учесника то је био још један разлог да утисак буде 
импресивнији него икад раније. Ипак, не само због новог ам- 
бијента већ и очигледног напретка у производњи, квалитету, ам- 
балажи, дизајну. . .

На овом делу Сајма, који је привлачио посебну пажњу посе- 
тилаца и гостију, своје производе и сајамске брендове изложила 
су 62 пољопривредна газдинства и домаћинства из општине 
Осечина, четири са територије града Ваљева и два са подручја 
општине Мионица.

Излагали су:
1. Општина Осечина:
- Јанковић Томислав, Јовић Милорад, Јанковић Марко, Ми- 

ловановић Слободан, Јовић Миодраг, Андрић Душан, Бранковић 
Томислав, Ерић Живота, Ивановић Бранко, Миловановић Злато- 
мир, Симић Горан, Симић Милан, Радовановић Горан, Степано- 
вић Драган и Миловановић Драган (Горње Црниљево);

- Јанчић Миливој, Нинковић Богољуб и Славољуб, Драгиће- 
вић Адам, Јанчић Жарко, Живановић Славко, Пантелић Драго- 
љуб, Филиповић Драган, Крсмановић Драган, Илић Милан, 
Дамњановић Радован, Јанчић (Маринка) Ратко, Пантелић Зоран, 
Теодоровић Момир и Маринковић Здравко (из Лопатња);

- Миловановић Милован, Тешановић Ненад, Миловановић 
Владо (из Остружња);

- Ђурђевић Драган (из Коњица);

- Ђурђевић Миленко, Ђукић Радан, Думановић Драгутин и 
Ђурђевић Радисав (из Осечине села);

- Панић Иван, Марковић Зоран, Павловић Живојин и Милова- 
новић Војислав (из Сирдије);

- Стефановић Миломир, Срећковић Паун, Вилотић Јован и 
Стефановић Верољуб (из Драгијевице);

- Ковачевић Милан и Павловић Славољуб (из Драгодола);
- Јовановић Чедомир и Младен, Јовановић Светислав, Јова- 

новић Лазар и Јовановић Јован (из Туђина);
- Веселиновић Златко (из Комирића);
- Ивковић Јеврем (из Скадра);
- Симић Величко, Мићић Зоран, Вилотић Ненад и Јовичић 

Драган (из Гуњака);
-Ђуричић Радоје и Марковић Милорад (из Братачића);
-Јанчић Саво и Тешановић Зорица (из Осечине);

2. Град Ваљево:

- Андрић /Бубинко (из Златарића),
- Божић Миливој (из Миличинице),
- Драјић Милош (из Ваљевске Каменице),
- Степановић Милован (из Суводања);

3. Општина Мионица:

- Крстивојевић Мирослав (из Крчмара) и
- Тешановић Милован (из Ђурђевца).



ИЗ РЕПОРТЕРСКИХ БЕ/1ЕЖНИЦА

И БУРЕК ОД ШЉИВА
Сунце баш није штедело шљиву и друге пољопривредне 

културе, али је ова чудесна воћка, уз одређене губитке на 
квантитету, успела да сачува већи део плодова и то изван- 
редног квалитета. У то су се уверили и бројни новинари - из- 
вештачи и репортери са седмог Сајма шљива у Осечини, који 
је окупио више од 200 произвођача са подручја Подгорине, 
Колубарског, Мачванског и Златиборског округа, као и из не- 
колико земаља из региона.

Они су објавили да је према првим проценама на терито- 
рији западне Подгорине, која има приближно милион родних 
стабала, и поред врелог и сушног времена, убрано око 10.000 
тона свеже шљиве, што је око 40 одсто мање него лане. Из- 
међу 6.000 и 7.000 тона је осушено. Управо сува шљива и 
други производи од овог воћа све више постају окосница раз- 
воја општине Осечина и целе Подгорине.

У разговору са овдашњим воћарима приликом посете „на- 
кинђуреним” штандовима излагача из стотинак пољопри- 
вредних газдинстава репортери су имали шта да виде, 
пробају, чују и запишу у своје бележнице.

- Планирам да осушим око пет тона шљива. Прошле го- 
дине откупљивачи суве шљиве су је плаћали 1,10 евра за ки- 
лограм, а ове очекујем да цена буде нешто већа - рекао је 
Лазар Јовановића из Туђина, који има шљивик на четири хек- 
тара.

Драган Ђурђевић, млади произвођач из Коњица, вели да 
је и поред свих временских неприлика шљива успела да се 
извуче и да ће је бити више од количина потребних да до- 
маћице направе пекмез. Сматра да род био дупло бољи да је 
имао услове да залива воћњак, али још нико у овом крају, 
како рече, не зна за случај да је неко „појио” шљивике.

- За овај крај шљива је све и са њом се, како неко рече, 
рађа и умире. Ја само да додам и - живи. У последње време 
све чешће се говори о сувој шљиви, јер све количине које се 
произведу лако се продају и то по повољним ценама. Плани- 
рам да осушим три и по тоне, а остатак ће завршити у ракији 
и неким другим производима. Професионално се бавим во- 
ћарством и са постојећих 4,5 хектара правим основу за моје 
двоје деце, од којих очекујем да се после завршетка школо- 
вања не удаље превише од села и ове производње. Само 
тржиште Русије може да прихвати целокупан род шљива из 
Србије, а све више интересовања за ову воћку показују и 
земље Европске уније - гласно размишља Ђурђевић, уз на- 
помену да држава у цео овај посао треба да се меша само 
подстицањем примарних произвођача и оних који се баве

вишим облицима прераде. Остало треба препустити воћа- 
рима који одлично знају шта треба да раде.

Посетиоци застају код штанда сталних сајамских излагача 
Виде и Здравка Маринковића из Лопатња, који са шајкачом 
на глави, лулом међу зубима и осмехом на лицу, показује 
производњу свог газдинства и несебично чашћава чашицама 
добре ракије.

Слично је и пред изложбеним простором Иване и Ненада 
Тешановића из Остружња, који су до сада вишеструко награ- 
ђивани за шљиване колаче и друге своје производе, које 
служе „на чачкалицу” и у значајним количинама продају по 
приступачним ценама.

Светомир Панић из Сирдије, један од најстаријих изла- 
гача, благосиља организаторе Сајма шљива и додаје да од 
ове манифестације и сељаци имају вајде. То потврђују Радоје 
Ђуричић из Братачића, Адам Драгићевић из Лопатња, Живота 
Ерић из Горњег Црниљева и најмлађи од њих Величко Симић 
из Гуњака, тврдећи да се на Сајму увек оствари добар контакт 
између произвођча и купаца.

На Сајму, кога је посетило преко 20.000 људи и више ино- 
страних делегација, новинари су као један од занимљивијих 
издвојили сусрет са Славицом Нинковић из Лопатња. Она је 
међу палетом производа од шљиве за дегустацију припре- 
мила традиционални шљивин колач, затим баклаву од ове 
воћке као и бурек од шљиве, који је буквално плануо чим је 
кренула проба.

Пажњу је скренула и дегустација такозване архивске 
шљивовице старе 19 година, коју је произвео Драган /1укић 
из Осечине. Похвалио се да је тржишна цена ове ракије у Не- 
мачкој 85 евра за литар. Пажњу је привукла и дегустација ку- 
пиновог вина на штанду Националне српске асоцијације 
произвођача сувих шљива.

Зорица и Живољуб Тешановић из Осечине, повратници са 
вишегодишњег рада у иностранству, као и Грозда и Паун 
Срећковић из Драгијевице, уз лепезу најразноврснијих во- 
ћарских, посебно шљиварских производа, промовисали су и 
своје капацитете у области сеоског туризма или одмора у 
идиличном амбијенту својих домаћинстава и природе у окру- 
жењу...



ИЗ/1АГАЧИ У ХА/1И СПОРТОВА

РЕГИОН
I.  Udruga preduzet. i obrtnika općine Nedeiišće, Hrvatska, Radnička 1 
delatnost: preduzetništvo;
2.0пштина Херцег Нови, Црна Гора;
3.0pćina Središće ob Dravi, Siovenija, Трг талцев 4, 2277;
4.0pćina Ormož, Slovenija;
б.Општина Ђорче Петров, Град Скопље, Македонија; 
б.Општина Братунац, Република Српска, Босна и Херцеговина 
7.0пштина Ариље, Св. Ахилија 53, Ана Ковачевић, делатност: ло- 
кална самоуправа-промоција општине;
б.Општина Уб, Ул. 3. октобра бр. 4, контакт: Стефан Теодосић, де- 
латност: локална самоуправа;
9.0пштина Коцељева, Немањина 74, локална самоуправа
10.ГРАД Крагујевац, Трг слободе 3, локална самоуправа;
I I .  „Шумадија сајам”, доо за туризам, угоститељство и сајамске ма- 
нифестације, Крагујевац, Саве Ковачевића бб, Руководилац службе 
маркетинга: Сања Стаменковић Рашевић, делатност: пољопривредни 
сајам;
12. Фестивал зимнице - Општина Коцељева;
13. Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ваљево, Бирчани- 
нова 128 а, делатност: пружање бесплатних Савета пољопривредним 
газдинствима;
14. Фонд за рурарни развој општине Уб, Краља Петра 62. контакт: 
Саша Спасић и Жељко Илић;
15. „Сремска привредна комора“, Сремска Митровица, Кљања Петра 
I 4/II;
16.0bmočna obrtno podjetniška zbornica, Ormož, Slovenija, Ljutomer- 
ska cesta 30;
17. Регионална привредна комора Ваљево, Карађорђева 64, контакт: 
Петар Николић, делатност: асоцијација привредника Колубаре, 
Мачве и Подриња;
18. „Srpska nacionalna asocijacija proizvođača suve šljive" Valjevo (33 
„Пецка” Пецка, „Pođgorina frucht” Осечина, Техно Божићи Шабац, 
Воћар Ваљево, МН Крупањ, Агрофрост Завлака, Алфа РС Липолист, 
Агранела Ваљево, Аграна Београд), Карађорђева 64, делатност: оку- 
пља најбоља предузећа и извознике квалитетне суве шљивеи дугих 
производа од суве шљиве;
19.3ЕМ/БОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „ПЕЦКА”, Осечина, Пецка - директор: 
Живојин Плавшић- Делатност: Откуп пољопривредних производа. 
Продаја репроматеријала: вештачких ђубрива, семенске робе, сад- 
ног материјала, сточне хране и прехрамбених производа, ХАССП;
20. „PODGORINAFRUCHT“, doo, Осечина, П. Ј. Комирићанца 27, Ката- 
рина Вучетић- Делатност: Откуп и прерад свих врста воћа;
21. Jeruzaiem sat doo, Oijarna Središće ob Dravi, delatnost: proizvodnja 
hiadno ceđenog ulja od semenki tikvi;
22. Национална служба за запошљавање, филијала Ваљево, Владике 
Николаја 1;
23. „ПЛЕМИЋ-КОМЕРЦ”, доо, Осечина, Немањина 8, Директор: 
Бранко Миловановић,- Делатност: Сушење и продаја воћа. Откуп и 
прерада шумских плодова;
24. „Стари витез”, доо, Завлака, Крупањ;
25. „КРУШИК-ПЛАСТИКА”, ад у реструктуирању, Осечина, П. Ј. Ко- 
мирићанца 35, Директор: Зоран Урошевић- Делатност: Производња 
разних производа од пластике: цеви, резервоара, шахти, постројења 
за пречишћавање отпадних вода, сепаратора, водокотлића, амба- 
лаже и слично;
26. „Бумбар - плус”, доо, Бачки Петровац, Маршала Тита 28, Контакт: 
Марина Ћурчин, Делатност: Увоз и промет стакленом амбалажом;
27. „Вино Жупа”, Александровац, Немањина бб, делатност: прерада 
воћа;
28. „TAMPON-PRINT” doo, Осечина, Болничка 9 Б, Зоран Констадино- 
вић, Делатност: Ремонт, сервис, поправка, Производња машина за 
тампон штампу. Комплетна подршка при штампању;
29. „Просперитет“ - удружење пољопривредника и привредника, 
Осечина, Карађорђева 138, Виолета Стојанић, делатност: невладина 
самофинасирајућа организација;
30. „ALMINI FOOD“, сзр, Осечина, П. Ј. Комирићанца 23/1, Александар 
Николић. Делатност: Прерада и конзервисање воћа и поврћа;
31. „Tehno plet“, сзр, Осечина, Карађорђева 142 - Славица Петровић, 
Делатност: Производња спортских и заштитних мрежа, пљоснатих и 
округлих пертли за обућу, кедера за намештај, канапа...;
32. C3TP „Подгорина пласт”, пр, Осечина, Браће Недић 62, Живорад 
Гачић,- Делатност: Производња и трговина производима од пластике 
(каце, резервоари, пластична амбалажа и слично;
33. „Прокупац“, ад, Београд, Кумодрашка 263 А, контакт: Биљана Ми- 
ланов, делатност: производња и промет алкохолних и безалкохолних

НА ОКУПУ
пића;
34. „CHEMICAL AGROSAVA”, доо, Београд, Палмира Тољатија 5/4, де- 
латност: специјализовано предузеће за производњу и промет стред- 
става за заштиту биља;
35. „Kaiem produkt" доо, Kruševac, Милутовац, село Лазаревац, Ди- 
ректор: Грујица Савић, тел. 037 875 191, 063 605 485, делатност: про- 
изводња и продаја воћних садница;
36. „Asta“ export-import, доо, Београд, Сурчински пут 1 д, Контакт: 
Томислав Алексић, Делатност: Подрум воћних ракија, сточарска про- 
изводња, тов јунади, извоз воћа и поврћа, услужно лагеровање робе 
у хладњачи;
37. „Агромаркет“, доо, Крагујевац, Крагујевачког батаљона 232/2, 
контакт: Душан Мојсиловић, дистрибутивни центар Ваљево: 014 286 
800, делатност. продаја и дистрибуција репроматеријала за пољо- 
привреду;
38. „Processing“ , доо, Чачак, Ђорђа Томашевића бб, контакт : Мили- 
воје Трифуновић, Делатност: производња сушара за воће и поврће, 
линија за рехидрацију и паковање сувих шљива и другог воћа и по- 
врћа, тунели за замрзавање, хладњача;
39. „Bioizvorb“, доо, Чачак, Битољска 19, Контакт: Драган Делић, 
Ненад Јованчић, , делатност: заступник увозник и дистрибутер ор- 
ганског течног ђубрива;
40. „Дунав осигурање", ад, Београд;
41 .„ИЦОФИН” доо, Београд, Димитрија Туцовића 148/1, контакт: Ми- 
лена Савић, делатност: опремање хотела и ресторана ситним угости- 
тељским инвентаром-порцеланом, стаклом...;
42. „Дал“, доо, Осечина, П. Јовановића-Комирићанца 29, Драган 
Алексић; Делатност: Производња пластичних резервоара и каца, ка- 
нализационих цеви, ПВЦ ограда и разних других производа од пла- 
стике;
43. „Ваљевска пивара" ад у реструктуирању, Ваљево, Бирчанинова 
151, делатност: пиварска индустрија;
44. „Српска фабрика стакла“, ад, Параћин, 13. октобра 1-3, контакт: 
Горан Стамнековић, делатност: амалажно, ручно трговачко, машин- 
ско трговачко стакло и производња кречњака;
45. „Босис“ доо, 14221 Попучке - Ваљево, Контакт: Марија Пантелић, 
менаџер људских ресурса, делатност: Производња штампане и ка- 
ширане картонске амбалаже, сертофикова према стандардима ИСО 
9001 и 14001;
46. ,,DAM 93” , Горњи Милановац, Сувоборска 24, контакт: Драгана 
Марјановић, , делатност претежна: производња и промет опреме и 
средстава за личну заштиту;
47. „Јадар пак“ доо, Осечина, Карађорђева 127, Јордан Живановић, 
014/451-623, 0605162300 - Делатност: Производња чајева, паковање 
прашкастих и зрнастих производа;
48. D. Т. Р. U. ,,Sun“, доо, Осечина, Драгијевица бб, Душан Милоше- 
вић,- Делатност: Производња и дистрибуција суве шљиве и другог 
воћа увозног или домаћег порекла;
49. КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, АД Београд, Светог Саве 14, финасијкса 
институција;
50. PRO CREDIT BANK;
51.0ТП БАНКА, ад , Нови Сад, Булевар ослобођења 80, делатност: 
финансијска институција;
52. „ROTO ALIBUNAR" , доо, Алибунар;
53. BELA LOZA - Драган Лукић, Осечина;
54. Milorad Živković, Kuzmin, Савска 10, делатност: производња ку- 
лена, кобасица и других прерађевина од свињског меса;
55. Domaćinstvo Čavić, Čalma, Победа 50, Ђорђе Чавић, Производња 
и прерада воћа и поврћа, пре свега парадајза;
56.3оран Мијић, пољопривредно газдинство, Крупањ, Красава бб;
57. Драгутин Игњатовић, пољопривредно газдинство, Шабац, Сретењ- 
ска 24, прерада и производња од свежег поврћа;
58. Месара „Корида”, сзтр, Ваљево, Кнеза Милоша 4, Ненад Спа- 
сојевић, делатност: производња трајних масних производа;
59. Јавно предузеће „Национални парк Тара“, Бајина Башта, Миленка 
Топаловића 3, контакт: Ранко Милановић, тел. 031 863 644, 064 8475 
386, делатност: туристичка понуда;
60. Туристичка организација Александровац, Јаше Петровића 42, кон- 
такт: Владимир Расковић, тел. 037 3554 404, - 3554 404, делатност: 
туризам;
61. Туристичка организација Града Лозница, Јована Цвијића 20, ди- 
ректор: Милена Конић, тел. 015 878 520, - 878 523, делатност: про- 
моција туристичких потенцијала;
62. Туристичка организација „Подгорина", Осечина, Карађорђева 59, 
014-452-311.



ИЗЛАГАЧИ - АУТОБУСКА СТАНИЦА

МЕХАНИЗАЦИЈА И ПЛАСТИЧАРИ
1. „Гума-пласт - РАУ“ доо, Војка, Војводе Мишића 3, делат- 
ност: производња прскалица;
2. ,,FPM AGROMEHANiKA" Бољевац, Ђорђа Симеуновића 25, 
делатност: пољопривредна механизација -;
3. „Југо метал" Свилајнац,;
4. „АТР IRRIGATION" doo Београд, Миле Радисављевић. Де- 
латност: Системи за наводњавање „кап по кап”;
5. „ИМР“ Раковица, Патријарха Димитрија 7-13, делатност: 
производња трактора и дизел мотора;
6. ,,GOLDONI“ Смедерево;
7. „Агроуниверзал", Г. Милановац, Крагујевачка 66, делат- 
ност: профдаја трактора и прикључака;
8. ВШ Е LINE, доо, Чачак, Милош Јовановић, делатност: ме- 
тални склопови, пољопривредна механизација;
9. ENBI INTERNATIONAL доо, Сопот, Сењска 24 а, делатност: 
Увоз и продаја трактора и друге пољопривредне механиза- 
ције;
10. GALENIKA - Fitofarmacija - Veleprodajni magacin-Fabrika 
stočne hrane i premiksa
11. POLJOSEME-nO/bOCEME, доо, Осечина, Карађорђева 136, 
Живорад Вујичић,; - Предузеће за трговину на велико и мало 
семенском робом, вештачким ђубривом, сточном храном, 
средствима за заштиту биља и слично;
12. „GHIBLIPLAST", пр, Осечина, Карађорђева 80 -МаркоМиљ- 
ковић, , 0691323134; - Производња разних производа од пла- 
стике: резервоара, каца, шахти, понтона за сплавове и 
пловне објекте и слично;
13. „ДАЛ“, доо, Осечина, П. Ј. Комирићанца 29 - Драган 
Алексић, -Производња пластичних резервоара и каца, кана- 
лизационих цеви, ПВЦ ограда и разних других производа од 
пластике;
14. „ЕКОП/1АСТ-ММБ", доо, Осечина, Кнеза Милоша 38 - 
Душан Андрић, -производња пластичних резервоара и каца, 
канализационих цеви и других производа од пластике;
15. „ЈОМА-П/1АСТ“,сзр, Осечина, Кнеза Милоша 40-Јово Се- 
кулић, - Производња пластичних каца, резервоара, шахти и 
цеви за канализацију, вентилационих канала и других пла- 
стичних производа;
16. „ГАВРА“, сзр, Осечина, Плужац бб - Драган Гавриловић, 
- Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике;
17. „АГРО-П/1АСТИКА“, сзр, Карађорђева 30- Чедомир Мит- 
ровић,- Производња разних производа од пластике;
18. „ВОЖД КОМЕРЦ“, доо, Осечина, Карађорђева 122 - Жи- 
вота Павић, -Производња пластичних резервоара и каца, ка- 
нализационих цеви, ПВЦ ограда и разних других производа 
од пластике;
19. „ТЕМАБО", доо, Осечина, Остружањ бб- Влатко Тешано- 
вић, - Производња разних производа од пластике:цеви, ре- 
зервоара, шахти, каца и слично;
20. „ЈАНКОВИЋ“, спзр, Осечина, Подгорска 32 - Радислав

Танковић,- Производња ГШ^ограда за дворитта, балконе и 
терасе, ПВЦ подне и угаоне лајсне за HASSAP стандард
21. Горан Живановић, Осечина, Подгорска, производња каца, 
буради и других производа од пластике..

ИЗ/1АГАЧИ ИСПРЕД ХАЛЕ И У ВАРОШИЦИ

ЦВЕЋЕ И МЕД, САДНИЦЕ И - ФРУ/1Е

1. „Цане“, СЗТР, Осечина, Војводе Степе 53 -Станко Андрић, 
- Производња окова за намештај и производа од пластике: 
резервоара, каца, цеви ПВЦ, ограда и слично, као и продав- 
ница намештаја;
2. „Електроволт”, Ваљево, Владике Николаја 25, Живорад 
Бајић,;
3. Иверак, Ваљево, Попучке бб, Драгица Раковић, Делат- 
ност: Производња сушара;
4. Опортунити банка, ад Нови Сад, Булевар ослобођења 2, 
Маријана Вујовић, Делатност. Финансијска организација;
5. Пчеларско удружење „Пера Јовановић Комирићанац", 
Осечина;

6. Пчелар - Иво Путар;
7. Пчелар - Ковачевићка;
8. Пчелар - Соколске планине - А/1ЕКСАНДАР, Ваљево -Алек- 
сандар Радовановић;
9. Пчелар - Бора, Ваљево;
10. Пчеларска кућа Миће Латиновића, Футог;
11. Пчеларска опрема - Неша;
12. Пчелари - Крупањ;
13. Расадник „Саша“, Богатић;
14. Студио 3 Д Арт - Дуборез и гравирање - Дадо Жарковић, 
Осечина;
15. „Срце на дар“ -Лицидер Ивана, Коцељева, Драгиње, 066 
933 72 83;
16. СЗР Мандић Ксенија, Ваљево, Синђелићева 4, делатност: 
производња кондиторских производа на традиционалан 
начин;
17. БАЋА-Воскарско лицидерска радња, 15311 Драгинац, Град 
.Лозница, Братислав Пајић, делатност: производња лицидер- 
ских колачића и верских свећа;
18. „Наша тезга” -„Перо граф“ Вујичић, Осечина;
19. „Наша тезга” -Драгица Јанковић;
20. Манастир Свети Василије Острошки, Рожањ, Крупањ;
21. Деца из Врујаца, Мионица;
22. Боба Тошић - /1укић и другарица, Ваљево;
23. Думановић Драгутин, пинтор, Село Осечина, производња 
дрвених буради и бачви;
24. ХЕДЕРА ВИТА-Друштво за производњу козметичких про- 
извода, /1озница, Јована Цвијића бб, Олгица Самоиловић, де- 
латност:производња козметичких сапуна;
25. Накит - Невена Илић, Ваљево;
26. Грил „Пекарац”, Коцељева;
27. Фруле од шљива и других врста дрвета
28. СУР Пицерија Милано, Осечина, Карађорђева 103, Милан 
Ковачевић. Делатност: Производња торти и колача.



СТРУЧНА КОМИСИЈА ОЦЕЊИВАЛА КВАЛИТЕТ ВОЂНИХ РАКИЈА 64 ПРОИЗВОЂАЧА ИЗ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

РАКИЈЕ САЈАМ ЗАЧИНИЛЕ
1. Александрић Горан, Обреновац.Уровачка 5;
2. Александрић Ђорђе, Обреновац, Уровци, Мајданска 28;
3. Алексић Предраг, Петроварадин, Дунавске дивизије 2А;
4. Бељић Јовица, 36300 Нови Пазар.Стане Бачанин 32;
5. ББ K/IEKOBA4A ДОО, Бајина Башта, Хајдук Вељка 1;
6. БМБ ДЕ/1ТА, Јабланица 173, 78400 Градишка;
7. Богдановић Исидор, Трбушани, Видосава Колаковића бб;
8. Бојичић Милорад, 14224 Лајковац, Д. Обрадовића 1;
9. Браћа Томашевић доо, Пријепоље, Валтерова 153;
10. Буразер Миленко, Борча, Привредникових питомаца 6;
11. Васић Станимир, 15000 Шабац, Кнез Михаилова 63;
12. Веселиновић Милан, Комирић, 14253 Осечина;
13. Вилотић Ненад, Гуњаци, 14207 Пецка;
14. Влатковић Филип, 21000, Нови Сад, Фрушкогорска 21;
15. Газибарић Богољуб, Српскоцрквена 16 А, Инђија;
16. „Гегула" доо Краљево, Краљево, Гочка 9;
17. Давидовић Драган, Врбовно, 11564 Стевановци;
18. „Дестилерија Петровић" ЗР, Рума, Светозара Марковића 20;
19. Драгићевић Адам, 14253 Осечина, Лопатањ;
20. Драјић Милош, 14254 Ваљевска Каменица, Ваљево;
21. Живановић Славко, Лопатањ, 14253 Осечина;
22. Јанковић Марко, Горње Црниљево, 14253 Осечина;
23. Јаношев Зоран, 26346 Јасеново, Саве Мунчана113;
24. Јанчић Бранко, Лопатањ, 14253 Осечина;
25. Јовичић Драган, Гуњаци 14207 Пецка;
26. Јовичић Живојин, Гуњаци, 14207 Пецка, Осечина;
27. Карановић Славко, 21400 Бачка Паланка, Саве Ковачевић 6;
28. Караџин Д. Светозар, Нови Београд, Велибора Костића 29;
29. Караџин С. Драган, Нови Београд, Велибора Костића 29;
30. Кнежевић Зорица, Меленци, Његошева 101;
31. Кнежевић Игор, Београд, Црнотравска 13/155;
32. Кнежевић Милан, Бачка Паланка, 21400, Сарајевска 18;
33. Кнежевић Нада, Вршац, Стеријина 137;

34. Корићанац Андрија, Краљево, Лађевци 36204;
35. Лазаревић Драган, 11500 Обреновац, Дрен;
36. Марјановић Зоран, Београд, Милана Станивуковића 23;
37. Марковић Милорад, Братачић, 14253 Осечина;
38. Међедовић Ненад, Врбас, Стевана Дороњског 112;
39. Миловановић Драган, Горње.Црниљево, 14253 Осечина;
40. Мирчетић Драган, Скела, 11509, Ул.М.Мирчетића 6;
41. Мићић Раде, Осечина, Болничка 2;
42. Михаиловић Миломир, Александровац, Николе Тесле 4;
43. Настић Небојша, Чегарска 19 ,Ваљево;
44. Нешић Милан, Ћелије бб, Лајковац;
45. Никитовић Витомир, Аранђеловац, Николе Пашића 21;
46. Опачић Славко, 22 децембоа 5, 25000 Сомбор;
47. Павловић Драган, Петровац на Млави, Старо вашариште 8;
48. Петровић Добривоје, 11311 Радинац, 4. јула 10/;
49. „ПП“ Продановић Предраг, СЗР, Придворица, 32000 Чачак;
50. „Про монт груп“ доо Н. Сад, Нови Сад, Привредникова 4 Б;
51. Рудић Илија, Борча (Београд), Јулије Делере 2;
52. Савковић Горан, Александровац, Витково;
53. Самарџија Милан, Милке и Тоше Руса 4,11253 Сремчица;
54. Секулић Милорад, Гуњаци, 14207 Пецка;
55. Симић Србислав, Гуњаци, 14207 Пецка;
56. Сремчевић Рајко, Обреновац, Војводе Мишића 45/2;
57. „Српско звоно“, СЗР, Милинковић Зоран, 14252 Горња Бу- 
ковица, Ваљевска Каменица;
58. Станишић Љубица, Обреновац, Краља Милутина 7 Б;
59. Станковић Златко, 11550 Лазаревац,Шумадијске бригаде21;
60. Стевановић Владан, Братачић, 14253 Осечина;
61. Стевановић Раде, Барајево, Средњокрајска 65;
62. Тасић Стојан, Милована Глишића 16, Аранђеловац;
63. Тешановић Милован, Газдинство,Ђурђевац, Мионица;
64. Шишовић Драгољуб, Нови Сад.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА

ШАМПИОН САЈМА - „БМБ-ДЕЛТА” ИЗ ГРАДИШКЕ
На основу правилника Сајма шљива у Осечини о оцењивању 
квалитета јаких алкохолних пића, освајачи признања су:

1. ШАМПИОН ГРУПЕ КАЈСИЈЕВАЧА И ВЕ/1ИКА 3/lATHA МЕДАЉА 
-„Браћа Томашевић", Пријепоље,
II МЕСТО И ВЕ/1ИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА 
-Исидор Богдановић, Трбушани, Чачак,
III МЕСТО И ВЕ/1ИКА 3/lATHA МЕДАЉА 
- „ПРО МОНТ ГРОУП“ доо, Нови Сад.
2. ШАМПИОН ГРУПЕ ЈАБУКОВАЧА И ВЕ/1ИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА
- „Браћа Томашевић”, Пријепоље,
II МЕСТО И ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА 
-,,БМБ - ДЕЛТА“, Градишка, БиХ,
III МЕСТО И ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА
- Драган Мирчетић, Скела.
3. ШАМПИОН ГРУПЕ ВИЉАМОВКА И ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА 

-,,БМБ - ДЕЛТА", Градишка, БиХ,
II МЕСТО И ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДЉА
- „ПРО МОНТ ГРОУП“ доо, Нови Сад,
III МЕСТО И ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА
- Славко Карановић, Бачка Паланка.
4. ШАМПИОН ГРУПЕ ДУЊЕВАЧА И ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА
- „БРАЋА ТОМАШЕВИЋ” ДОО, Пријепоље,
II МЕСТО И ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА
- „БМБ - ДЕЛТА", Градишка, БиХ,
III МЕСТО И ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА
- „ПРО МОНТ ГРОУП" доо, Нови Сад.
5. ШАМПИОН ГРУПЕ СПЕЦИЈАЛНИХ РАКИЈА И ВЕЛИКА ЗЛАТНА 
МЕДАЉА, ЗА ТРАВАРИЦУ

- „БМБ - ДЕЛТА", Градишка, БиХ,
II МЕСТО И ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА КЛЕКОВАЧУ
- „ББ КЛЕКОВАЧА" доо, Бајина Башта,
III МЕСТО И ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА ТРАВАРИЦУ
- Стојан Тасић, Аранђеловац.
6.ШАМПИОН ГРУПЕ ЛОЗОВАЧА И ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА
- „ПРО МОНТ ГРОУП“ доо, НовиСад,
II МЕСТО И ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА ЛОЗОВАЧУ И3 2009.Г.
- Зорица Кнежевић, Меленци,
III МЕСТО И ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА ЛОЗОВАЧУ И3 2010.Г. 
-Зорица Кнежевић, Меленци.
7.III МЕСТО, ПЕХАР И ВЕЛИКУ ЗЛАТНУ МЕДАЉУ ЗА ШЉИВОВИЦУ
- Стојан Тасић, Аранђеловац,
II МЕСТО, ПЕХАР И ВЕЛИКУ ЗЛАТНУ МЕДАЉУ ЗА ШЉИВОВИЦУ 
-„БРАЋА ТОМАШЕВИЋ” ДОО, Пријепоље,
ШАМПИОН ГРУПЕ ШЉИВОВИЦА, ПЕХАР И ВЕЛИКУ ЗЛАТНУ МЕ- 
ДАЉУ
- „БМБ-ДЕЛТА”, Козарски бисер из 2002. год.,Градишка, БиХ.

По први пут награде су подељене и у категорији свеукупно 
најбољих произвођача јаких алкохолних пића од воћа:

1. АПСОЛУТНИ ШАМПИОН ОЦЕЊИВАЊА
- „БМБ - ДЕЛТА", Градишка, БиХ,
2. ШАМПИОН КВАЛИТЕТА ВОЋНИХ РАКИЈА
- „БРАЋА ТОМАШЕВИЋ” ДОО, Пријепоље и
3. НАГРАДА ЗА ВИСОК КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДНОГ АСОРТИМАНА 
-,,ПРО МОНТ ГРОУП" доо, Нови Сад.



НИНОСЛАВ НИКИЋЕВИЋ, НАШ ВОДЕЋИ СТРУЧЊАК ЗА ЈАКА ВОЋНА АЛКОХОЛНА ПИЋА

НИКАД ВИШЕ БОЉИХ РАКИЈА

Адам Драгићевић 
Андрија Корићанац 
„ВИКИ“

Слободан Перић

Бранко Ивановић 
Никола Весић

Паун Срећковић 
„ТИМ“ д.о.о

Светозар Мартиновић

Миољуб Средојевић 
Милорад Марковић 
Славко Живановић 
Милош Драјић 
Драган Ђурђевић 
Здравко Маринковић 
Рајко Сремчевић 
Радан Ђукић

Раде Јанчић 
Зоран Милинковић

Радислав Ђурђевић 
Славко Д. Пантелић 
„МВ“ Комирић 
Србислав Симић 
Драган Јовичић 
Милован Тешановић

Зоран Мијић

Лопатањ, Осечина 
Лађевци, Краљево 
Лозница

Завлака, Крупањ

Бабајићи, БиХ 
Ваљево

Драгијевица, Осечина 
Бајина Башта

Бачка Топола

Бабајићи, БиХ 
Братачић, Осечина 
Лопатањ, Осечина 
Ваљевска Каменица 
Коњиц, Осечина 
Лопатањ, Осечина 
Обреновац 
Село Осечина

Лопатањ, Осечина 
Доња Буковица, Ваљево

Село Осечина, Осечина 
Драгијевица, Осечина 
Комирић, Осечина 
Гуњаци, Осечина 
Гуњаци, Осечина 
Ђурђевац, Мионица

Красава, Крупањ

' златна за шљивовицу 1973.
' сребрна
' сребрна за ракију од суве шљиве.
' сребрна за шљивовицу 
' сребрна за кајсијевачу 
' златна за шљивовицу из 2004.
' златна за шљивовицу из 2006.
' сребрна за шљивовицу.
’ сребрна за шљивовицу 
’ сребрна зајабукобачу 
' бронзана за шљивовицу. 
златна за шљивовицу из 1995.

' златна за шљивовицу из 2004. 
златна за шљивовицу из 2005. 
златна за јабуковачу из 2004.

’ сребрна за шљивовицу 
’сребрна за лозовачу 
бронзана за клековачу 

' златна за шљивовицу 
златна за шљивовицу 
златна за шљивовицу 
златна за шљивовицу 
сребрна за шљивовицу 
сребрна за шљивовицу 

' сребрна за шљивовицу 
сребрна за шљивовицу 
сребрна за шљив.са прополисом 

' сребрна за шљивовицу 
' златна за шљивовицу из 2001.
’ сребрна за шљивовицу из 2000.
' сребрна за шљивовицу 
бронзана за шљивовицу 

' сребрна за кајсијевачу 
' сребрна за ракију од крушке 
' бронзана за ракију од купине 
' сребрна за ликер од малине 
' сребрна за ораховачу 
' броназана за ликер боровнице 
' бронзана за линцуру 
бронзана за пелинковац 

' сребрна за ораховачу са прополисом 
’ сребрна за нановачу са прополисом 
' бронзана за медовачу са прополисом

Комисија за оцену квалитета јаких алкохолних пића у сле- 
дећем саставу: председник: проф. др Нинослав Никићевић 
(Пољопривредни факултет, Земун), чланови: проф. др Веле 
Тешевић (Хемијски факултет, Београд) и дипл. 
инж. Иван Урошевић (Пољопривредни факултет,
Земун), секретар: дипл. инж. Љубиша Станковић 
(Пољопривредни факултет, Земун), на основу 
прегледаних и оцењених 123 узорака јаких алко- 
холних пића, пријављених од стране 64 учес- 
ника, доделила је 42 велике златне медаље, 32 
златних, 37 сребрних и девет бронзаних ме- 
даља.

-Ово је најбоље оцењивање јаких алкохолних 
пића од воћа у протеклих 30 година од како се 
бавим овим послом. Никад до сада на једном 
месту није било више узорака за оцењивање 
нити оволики број ракија овако високог квали- 
тета као што је то случај овде у Осечини - изјавио

је председник комисије за оцењивање ракија седмог међу- 
народног Сајма шљива проф. др Нинослав Никићевић, један 
од наших најбољих стручњака за жестока пића.

ОЦЕЊИВАЊЕ РАКИЈА

Оцењивач домаћином Зораном Матићемракије са

СВИ ДОБИТНИЦИ МЕДАЉА
Произвођач Место Медаља



ЕДУКАЦИЈА-ПРЕДАВАЊА И ТРИБИНЕ:

КОРИСНА СУСРЕТАЊА НАУКЕ, 
СТРУКЕИ ПРАКСЕ

За време трајања седмог Сајма шљива у Осечини одржана 
су бројна предавања и трибине на различите теме везане за 
унапређење шљиварске производње, воћарства, аграра у це- 
лини, затим туризма, предузетништва и економије. Корисна 
сусретања научних радника, еминентних стручњака и људи 
из праксе - представника предузетничких фирми и непосред- 
них произвођача одвијали су се у сали за састанке у централ- 
ном делу сајамске хале и Пословном клубу у ресторану 
мотела Спортског центра.

Проф. др Зоран Кесеровић изнео је „Предлог мера и тех- 
нологија за унапређење шљиварства Србије". Било је говора 
и о актуелном научном покушају клонирања шљиве „поже- 
гача” или „маџарка”, најзахвалније сорте у овом делу, а 
можда и у целој Србији.

„Значај шљиве и производа од шљиве за одрживост
породичних газдинстава“ - тема је којом је проф. др Ми- 

ладин М. Шеварлић привукао пажњу присутних, док је др Ро- 
дољуб Живадиновић, председник Савеза пчеларских 
организација Србије говорио о „Значају пчела у воћарској 
производњи“. Мр Милан Пукић подсетио је на „Технологију 
гајења шљиве”, а Небојша Милошевић је представио „Нове 
сорте шљиве из Института за воћарство из Чачка”.

Регионална привредна комора Ваљево одржала је презен-

тацију „Студије о женском предузетништву и положају жена 
у Србији”. Из области туризма представљен је туристички 
пројект „Истражимо благо Подриња", а тема којом су се ба- 
вили Филип Ђоковић, Наташа Ђокић, Марија Добривојевић, 
Владимир Крстовић била је „У1анац анимације у функцији раз- 
воја сеоског туризма”.

Домаћини су и ову прилику искористили за представљање 
инвестиционих потенцијала општине Осечина.

Жене у предузетништву



ПРВО ТАКМИЧЕЊЕ ЗДРАВИЧАРА

ПОБЕДНИК ЉУБИНКА СТЕВАНОВИЋ
Прво место на такмичењу у говорењу здравица, што је 

била једна од новина на овогодишњем Сајму шљива, освојила 
је Љубинка Стевановић, наставница српског језика и књи- 
жевности. Ово занимљиво такмичење одржано је на платоу 
Народне библиотеке пред бројном публиком.

Тема здравица била је - шљива. Сваки такмичар имао је 
задатак да, без музичке пратње и читања, говори здравицу 
пред жиријем, кога су сачињавали: Бранко Лукић, секретар 
Културно-просветне заједнице Ваљево, као председник и 
чланови: Зорица Милинковић, директор Матичне библиотеке 
„Љубомир Ненадовић” из Ваљева, затим Јованка Божић, ма- 
гистар социологије и професор из Ваљева, и Раденко Андрић 
из Осечине, протонамесник Подгорског архијерејског намес- 
ништва.

- Велика ми је част и задовољство што сам у месту у 
којем сам провео најлепше дане свог детињства. Посебно ми 
је драго што оваква манифестација враћа старе обичаје у 
центар пажње и помаже у њиховом чувању - рекао је Бранко 
Лукић, дајући пуну подршку намерама организатора да так- 
мичење здравичара заживи и стекне своју традицију.

ЗАПАДНОПОДГОРСКИ АГРО И ТУРИСТИЧКИ АДУТИ

Најбољи здравичари добили су вредне новчане награде 
од Општине Осечина и Туристичке организације „Подго- 
рина”. Победница Љубинка Стевановић освојила је награду 
у износу од 30.000 динара, другопласирана Јелена Брадоњић 
из Комирића 20.000, а Зоран Нинић из Осечине за треће 
место добио је 10.000 динара.

ПУНО РАЗЛОГА ЗА ДОЛАЗАК
- Подгорски воћњак простире се на површини од преко 

3.000 хектара. Има преко милион родних стабала разних 
сорти. Јединствен је по томе што се у овом крају засади 
шљива, као ретко где, сваке године (макар по 100 хектара) 
заједничким средствима локалне заједнице и воћара проши- 
рују или обнављају. Јединствен је и по високом степену за- 
ступљености сорте „пожегача” или „маџарка” (око 40 одсто), 
која не потиче из ових крајева али се овде најбоље одржала 
и одолева „шарки”, опакој болести шљива. Најединственији 
је, ипак, по шљивама и другим воћарским културама изу- 
зетне ароматичности и високог квалитета - каже Никола 
Томић, директор Туристичке организације „Подгорина”.

Туризмолог Ненад Пантелић, који је запослен у јединој 
општинској туристичкој установи, додаје да осим воћарских 
плодова, бројних сајамских брендова и традиционалног го- 
стопримства, Осечину у туристичком смислу перспективном 
још чине њени бројни ресурси или потенцијали:

- То су Римски мост на реци Љубовиђи, затим црква 
брвнара из 18. века у Скадру и стара црква у Осечини покри- 
вена шиндром, која је из истог периода, онда Тешманов 
конак у Баставу - комплекс од десетак зграда угледног до- 
маћина из 19. века, као и Сабориште код топа у Братачићу на 
месту где су се сукобиле српска и турска војска у Првом 
српском устанку. Ту се сваког лета бира Подгорски харам- 
баша. У Пецкој је црква са костурницом у којој се налазе по- 
смртни остаци српских ратника из Првог светског рата, а у 
порти је гроб Владислава Рибникара, оснивача „Политике”. 
У Осечини је храм Светог Вазнесења господњег, чију градњу 
је благословио Свети Владика Николај Велимировић. Поред 
новије и старе цркве подигнута је спомен костурница 
српским ратницима који су 1914. и 1915. године подлегли ра- 
нама задобијеним на бојишту или неизлечивим болестима.

Он подсећа и на новије дестинације у овом крају, пре 
свега на Спомен-комплекс у Горњем Црниљеву урађен је у 
част пилота Миленка Павловића, где на годишњицу његове 
погибије, већ 14. година, земљаци и колеге, локална само- 
управа, пилоти, падобранци, авиомоделари, уметници и по- 
штоваоци Павловићевог лика и дела приређују величанствен 
меморијални скуп. Поред тога, у области верског туризма 
вредно је истаћи први и за сада једини овдашњи манастир,

који се налази у Плушцу, али и манастир на Рожњу, на тро- 
међи општина Крупањ, Љубовија и Осечина. Ова соколска ви- 
сораван (973 метра надморске висине) је позната по ружи 
ветрова и као таква представља изванредан потенцијал за 
развој здравственог туризма. То исто може да се каже и за 
Горње Црниљево, чији извори су још у претпрошлом веку ко- 
ришћени у бањске сврхе, али до данашњих дана минералне 
воде нису до краја истражене, нити се довољно користе.

- Модерни спортски центар, са халом и трибинама за 500 
гледалаца, модерном теретаном и фитнес центром, отворе- 
ним базенима за децу, обуку непливача и одрасле, онда те- 
реном за мале спортове, тениским игралиштем, мотелом и 
пансионом изнад школског ресторана са укупно 70 лежајева, 
фудбалским стадионом - одлична су база за нове кораке у 
развоју спортског туризма - додаје Зоран Живановић, дирек- 
тор Спортског центра Осечина.

Када се свему томе додају споменик на градском тргу у 
Осечини подигнут браћи Недић, хајдуцима и устаницима са 
овог подручја који су учествовали у боју на Чокешини (1804. 
године) у Првом српском устанку, затим споменици палим 
ратницима у балканским ратовима, Првом и Другом светском 
рату и ратовима вођеним током деведесетих година, као и 
још увек недовољно истражена археолошка, етнолошка и 
спелеолошка налазишта у Драгијевици, Туђину, Комирићу, 
Белотићу, ето доброг разлога за туристе и знатижељнике да 
дођу, застану и задрже се на територији општине Осечина.



ДЕФИ/1Е И ПРОГРАМИ ЗА Ш1АДЕ

СМОТРА МЛАДОСТИ, 
ЛЕПОТЕ И УМЕШНОСТИ

У величанственом дефилеу улицама Осечине, који је и овог 
пута представљао велику атракцију, било је преко 500 младих 
из општине и њихових гостију. Фолклорни ансамбли, невладине 
организације и локалне институције, спортски клубови и сек- 
ције, сви под „диригентском палицом наставнице Гордане Гла- 
довић, приредили су туристима и суграђанима незаборавну 
смотру лепоте и младости.

На свој начин био је атрактиван и музичко-сценски програм 
младих из Осечине и њихових пријатеља под називом „Ситни 
трептаји јасике” (сценарио и режија Гордана Гладовић), у којем 
је учествовала и група чувара традиционалног звука „ДуЕтно” 
из Чачка.

Посебну пажњу најмлађих, њихових родитеља и васпитача, 
привукао је маскенбал малишана на бини крај сајмишта. Са мас- 
кама достојним оним који се могу видети и на најчувенијим кар- 
невалима, у сарадњи са Предшколском установом „Лане” и уз 
анимацију познате глумице Катарине Вићентијевић, девојчице 
и дечаци разгалили су не само своје вршњаке већ и све друге 
гледаоце у лепом августовском предвечерју. У маскенбалу је 
учествовало 70 малишана прерушених у ватрогасце, полицајце 
или ловце, /1епу Брену, Црвенкапу, Пепељугу или Штрумфету, 
љубимце из животињског царства или биљног света, челу са 
српским дечаком - шљивом. За победницу маскенбала прогла- 
шена је Нађа Поповић из Осечине са маском стоноге.

Деца су окупила своје другарице и другове, родитеље и 
бројне сајамске посетиоце и у несвакидашњој „Улици дечјих 
којештарија” на градском тргу. На импровизаним тезгама изло- 
жили су и продавали своје најразноврсније радове - дечјом 
маштом и руком украшене предмете, односно неке нове суве- 
нире из овог краја.

Краљица шљиве” предводи дефиле 
улицама Осечине

МЛАДИ ИЗ ОСЕЧИНЕ - Извођачи сценско - музичког приказа

Улица дечјих којештарија



ТРИ КОНЦЕРТА У ТРИ САЈАМСКЕ ВЕЧЕРИ

УРНЕБЕСНИ ,,LEXINGTON” И 
НЕПРЕВАЗИЂЕНЕ „ЛЕГЕНДЕ”

По броју посетилаца, амбијенту и свеукупној атмосфери, 
музички концерти, који су приређени у све три сајамске 
вечери, као и ранијих година опет су били атрактивни, јако 
привлачни за публику и одлично посећени.

Неуморни бенд ,,Lexington”, добро познат младима, због 
свог широког репертоара и квалитетног извођења представ- 
љао је пријатно изненађење и за старију публику. Урнебес- 
ном свирком и песмом држали су висок ритам доброг 
расположења на дупке пуним трибинама и терену за мале 
спортове.

Ако су они били лепо изненађење за средње и старије ге- 
нерације, онда би се нешто слично могло рећи и за популарну 
групу „Легенде”, непревазиђену у свом жанру на нашим про- 
сторима и омиљену код „озбиљније” публике. Прифесио- 
нално одрађеним концертом и испљеном енергијом 
„Легенде” су после концерта у Осечини стекли своје нове фа- 
нове и међу младима.

У трећој концертној вечери локални састав „Парк” и „ди 
- џејеве” Осечине испунили су сва очекивање љубитеља му- 
зике и забаве коју они интерпретирају и негују.



ПАЖЊУ САЈАМСКИХ ГОСТИЈУ ПЛЕНИЛЕ СУ И ТРИ ИЗУЗЕТНЕ ИЗ/10ЖБЕ

УМЕТНИЦИ, КАФАНЕ И „OLD TIMERI”
Сајам су, свака на свој начин, обележиле и три изузено 

вредне изложбе на којима су представљена ликовна и вајар- 
ска остварења настала у Осечини по уметничким инспира- 
цијама из овог краја, затим подсећање на кафански живот 
Осечине, Пецке и Ваљева у минулим временима, а све је 
употпунила парада старих аутомобила.

ПОДГОРСКИ СКЛАД ПРИРОДЕ И УМЕТНОСТИ

отварању, које је изванредним мини концертом на свој начин 
украсио даровити музичар Александар Николић, студент хар- 
монике на сарајевској Академији.

У пројекту „Nature & Art”, чија је поставка у Осечини по- 
трајала и после сајамских дана, учествују уметници из Поро- 
дице бистрих потока: Коста Богдановић, Ђорђе Станојевић, 
Милена Путник, Радомир Кнежевић, Марко Црнобрња, Мило- 
рад Младеновић, Бранислав Николић, Катарина Поповић, Та- 
мара Недељковић Вукша, Марко Вукша и Наташа Кокић.

Дочарали дух кафана из протлих времена 
оркестар КУД „Крушик-пластика

Парада „олд-тајмера” |

Изложба Натуре & Арт 
I I

Свечаним отварањем изложбе радова са ликовне колоније 
и уметничке радионице у Осечини са међународног пројекта 
„Природа и уметност” из претходине године, у градској Га- 
лерији започеле су културне активности у оквиру седмог 
Сајма шљива.

Изложбу је, у присуству бројних љубитеља уметности, го- 
стију, пристиглих учесника Сајма, туриста и мештана, отво- 
рио магистар примењеног сликарства Ђорђе Станојевић, 
један од учесника и најзаслужнијих за долазак еминетних 
уметника, углавном универзитетских професора, у ову „за- 
нимљиву и инспиративну” средину, како су то они сами оце- 
нили.

-Уметност која се бави повезивањем човека и природе је 
истовремено ангажована и благотворна. Она није дескрип- 
тивна и не опонаша већ се труди да буде баш онаква каква је 
природа. Настаје онако како се смењују годишња доба, како 
пада киша, како дише и дрхти земља, као вода која увек тихо 
нађе свој пут. Осечина и читава Подгорина, вредни људи и 
предивни предели управо одишу таквим складом и подстичу 
животну и уметничку креативност - рекао је Станојевић на

ИСТОРИЈСКА ШЕТЊА КРОЗ КАФАНЕ

Изложба под називом „Српске кафане некада”, коју је у 
оквиру сајамских дешавања у Одељењу Народног музеја Ва- 
љево у Осечини приредила Марина Ћировић, кустос-истори- 
чар уз помоћ стручног консултанта Драгане Лазаревић Илић, 
музејског саветника, представљала је својеврсну историјску 
шетњу кроз кафане Ваљева, Осечине и Пецке.

Била је то прилика за подсећање да је једна од најста- 
ријих кафана у Осечини носила назив „Јадар”. Њен власник 
био је Аца Тачагин - Рус. Обновљене су успомене и на мно- 
гобројне крчме и механе широм садашњих граница општин- 
ске територије, у којима се одвијао део друштвеног и 
забавног живота овдашњих људи у прошлим временима.

СТАРИ АУТОМОБИ/1И У НОВОМ СЈАЈУ

На терену за мале спортове крај спортске хале, мотела и 
базена, али и самом појавом на улицама Осечине, велику 

пажњу учесника Сајма, гостију и мештана привукао 
је караван старих аутомобила „олд-тајмера”. Њихови 
помало заборављени изгледи, затим изузетном веш- 
тином и огромном љубављу повраћени сјај и нека- 
дашња линија, побудили су интересовање и 
порбудили емоције код бројних љубитеља аутомоби- 
лизма и старина.

Занимање су на још виши ниво подигли власници 
и возачи ових аутомобила, међу којима је било пуно 
личности из српског јавногживота.



„ТРГ СТАРИХ ЗАНАТА” И „З/IATHE РУКЕ

ОТРГНУТО 0 Д ЗАБОРАВА
Испред и у великој сали Народне библиотеке, на „Тргу 

старих заната” смештених у само за ову прилику припрем- 
љене дрвене објекте, као и на изложби домаће радиности и 
рукотворина под називом „Златне руке”, атмосфера је била 
на високом нивоу. Имало је шта да се види, купи или научи, 
а добро расположење креирали су бројни певачи, свирачи, 
играчи или здравичари, који су се смењивали на имровизо- 
ваном подијуму.

Абаџија, опанчар, ковач, бачвар, све часна али већ по- 
мало заборављена занимања, успешно су прошли своју сајам- 
ску ренесансу. Посебну пажњу привукао је стари кројач 
народне одеће Божидар Гачић из Осечине, који је изложио 
спектар артикала и на лицу места демонстрирао своју умеш- 
ност у овом послу, сву лепоту, мајсторство и атрактивност 
овог старог заната.

МАНИФЕСТАЦИЈА„ЗЛАТНЕ РУКЕ”

Неколико удружења грађана, невладиних организација и 
установа, као и већи број такмичара појединачно, узели су 
учешће у традиционалној манифестацији „Златне руке”. Из- 
ложба њихових занимљивих и вредних радова била је по- 
стављена у великој сали Народне библиотеке. Посетиле су 
је бројни сајамски гости, међу њима и Рената Пинџо, помоћ- 
ник министра привреде и финансија и Горан Петковић, 
државни секретар за туризам.

Манифестација је, као и до сада, имала и такмичарски ка- 
рактер, како би се и на тај начин подстакло истрајавање у 
очувању наше богате баштине. Најбољима, по оцени стручног

жирија, на челу са искусним и неуморним туристичким пре- 
гаоцем Славком Недељковић, додељено је низ вредних и за- 
нимљивих награда, које су обезбедили организатори и 
пријатељи Сајма шљива.

Списак најзапаженијих:
1. НАГРАДА ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОБИЧАЈА:
-СОФИЈА.Коренита, Лозница - БАДЊЕ ВЕЧЕ
2. УКУПАН АРАНЖМАН:
Ч.награда: Ружица Дамњановић, Лопатањ
2. награда: Гљиварство друштво, Бања Ковиљача
3. награда: Удружење „Еко село Дудовица”
3. РУЧНИ РАД:
1. награда: Удружење везиља Осечина
2/а. награда: Удружење „Рађевска нит”, Крупањ
2/6 награда: Биљана Миљковић, Шабац
3/а. награда: Драгица Срећковић/ Вера Костадиновић, 

Осечина;
З/б. награда: Катарина Поповић, Плужац
4. ПОЈЕДИНАЧНО ЈЕЛО:
1. награда: Удружење жена „Златне руке“, Љиг
2/а. награда: Драгана Драгићевић, Лопатањ
2/б.награда: Дана Николић, Осечина село
5. ПОСЕБНЕ НАГРАДЕ - ЗА ЋИЛИМЕ (ТКАЊЕ):
- Ранка Карајовић, Осечина
- Даринка Арсеновић, Осечина
- ЗА РУЧНИ РАД:
-Бранка Ђурђевић, С. Осечина
6. СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ:
1. Центар за социјални рад „Напредак”, Осечина и Винка 

Младеновић, С. Осечина, Гвоздени мост -ручак у Београд
2. 33 „Коштунићи", Горњи Милановац -излет у Апатин
3. Удружење жена „Вила“, Љубовија - ручак у Капетан 

Мишином брегу
4. Удружење „Еко село”, Дудовица - ручак у Врхпољу
5. Удружење „Незаборав", Мали Зворник - излет у Бео- 

град (ТРИМ)
6. Удружење пословних жена „Еве“, Ваљево - посета 

Рајачке пивнице
7. Гљиварско друштво „Бања Ковиљача“- излет у Кошту- 

ниће
8. Осечина (остали), Осечина(Библиотека) и Гроздана 

Младеновић - посета Београда
9. Бранислава Ћосић, Нада Миловановић - излет Вила Ал- 

бедо, Варна (код Шапца)
10. Удружење „Рађевска нит”, Крупањ - екскурзија „Са- 

лаши на северу Бачке” (награда спонзора Туристичке аген- 
ције „Магелан" из Новог Сада -до 5 особа)

11. Удружење из Љига - посета Београда
12. Удружење жена из Јамена и Адаше- 

ваца, Шид (по 3 особе) - посета Рајачке пив- 
нице

Рената Пинџо, Ненад Стевановић, Горан Петковић и Славка Недељковић
i — 'м  \



БОРБА ВИТЕЗОВА, ПОСЕЛО КОД ЛАМПЕКА, ДРУЖЕЊЕ ПЧЕ/IAPA, ХУМАНОСТ, СПОРТ, ВАТРОМЕТ

ЗА СВЕ ДУШЕ И УКУСЕ
На градском тргу, крај споменика браћи Недић, јунацима 

из Првог српског устанка и боја на Чокешини, виђена је у јед- 
ној сајамској вечери импровизована борба средњовековних 
витезова. Стасите делије оденуте и опремљене рухом и 
оружјем које дочарава време витезова сјајно су успели да 
приближе дух тог доба.

На традиционалном „Поселу код лампека”, на простору 
између хале и школе, у великом казану пекла се нова ракија 
од шљиве. Прво „мека”, па онда и „љута” - препеченица. А 
крај казана, за љубитеље „добре капљице” одвијала се бес- 
платна дегустација. И то не нове ракије, него оне старе, која 
је бар три лета одлежала у дрвеним дудовим или храстовим 
бурадима. Тако се то овде ради!

Недалеко од казана за печење ракије у мало мањем ка- 
зану крчкао се пекмез. Од шљива, неољуштених. И ту би де- 
густација, такође бесплатна. Пуна дрвена кутлача врућег 
пекмеза у расечену лепињу или између две кришке хлеба. 
Деца су главне муштерије. Ни старији не могу да одоле. По- 
неко уместо хлеба потури теглу или какав суд. Хоће и да 
плате, ако се мора. А, обично, не мора. Сајам је, и то - 
шљива!

Крај њих дефилују или им декор чине фолклорци, групе 
певача, народни свирачи. Песма се ори на све стране, разиг- 
рано коло у неколико кругова се савија...

Воћа нема без пчела, незаменљивих опрашивача, али се 
ни Сајам шљива не може замислити без пчелара. У сајамској 
хали, испред ње, на улицама Осечине - свуда су изложили 
своје, пардон пчелиње, производе. Онда се сви окупе око

Изворна певачка група из околине Осечине
в ш в а и а а ш а н н н ш н

свог домаћина - локалног Удружења пчелара „Пера Јовано- 
вић - Комирићанац” - и настављају дружење, размену иску- 
става, ковање планова за унапређење делатности којом су 
почели и баве се из љубави. На заједничом ручку у Спомен 
комплексу у Горњем Црниљеву, што такође прераста у тра- 
дицију, не крију да од пчеларства, производње меда и других 
пчелињих производа имају и вајде. И они и воћари!

Ни овакав скуп не може да прође без хуманитараца и њи- 
хових активности. Црвени крст Осечине и Завод за трансфу- 
зију крви из Ваљева још једанпут организовали су сајамску 
акцију за добровољне даваоце најдрагоценије течности. Одив 
је одличан, уз домаће ту су и бројни гости. Прикуљен је ве- 
лики, рекордан број јединица крви. Можда ће захваљујући 
томе бити спашени или продужени неки животи, вероватно 
ће појединим болесницима или повређеним бити олакшане 
тегобе и убрзан опоравак. По завршетку акције, уследило је 
окупљање и окрепљење у ресторану „Јанчић” у Пискави- 
цама...

Фудбалски ветерани Београда и Осечине у част Сајма 
шљива одмерили су тренутне снаге на „зеленом” терену 
пред значајним бројем својих навијача. Својим учешћем до- 
принели су свеукупном утиску да је овогодишња сајамска ле- 
пеза, коју је посебно зачинио поноћни послеконцертни 
ватромет, заиста и овог пута била баш за све душе и све 
укусе!

Ненад Стевановић поздравља госте и 
тамбураше из Н. Кнежевца



ТУРИСТИЧКИ АСПЕКТ САЈМА

СПОНА ИЗМЕЂУ ПОСЛОВНОГ 
И ФЕСТИВАЛСКОГ ДЕЛА

Брижљиво осмишљаван, детаљно разрађиван и предано 
реализован туристички сајмски део као невидљивом руком 
спретно је повезивао пословни и фестивалски део Сајма. Ор- 
ганизациони одбор и Туристичка организација, уз помоћ оп- 
штинске службе за протокол и сарадњу са „Магеланом”, 
туристичком организацијом из Новог Сада, потрудили су се 
да бројним гостима, посетиоцима и учесницима овај Сајам 
шљива остане у што пријатнијем сећању.

Ангажован је велики број младих волонтера, који су дали 
све од себе да сваки појединац и група на сваком делу Сајма 
његових пропратних садржаја или код сваке овдашње тури- 
стичке дестинације буду срдачно примљени, домаћински 
угошћени и детаљно информисани о свему што их је зани- 
мало.

Изгланцани стари фијакери Миодрага Лазаревића из Ба- 
дање и Томислава Ранковића из Села Осечине, туристички 
возић са Дивчибара, аутобус „praga-pionir” из 1939. године 
власника и возача - ветерана Бранка Драгојевића, као и мо- 
дерни „мини-бус” превозника „Алко-турса” из Ваљева били 
су на располагању свима који су пожелили да разгледају 
најважније туристичке тачке у самом месту или околини.

Сви су бесплатно служени топлим сувим шљивама, ста- 
ром ракијом и врућим пекмезом у лепињи. Сви су могли да 
посете сва овдашња излетишта, пробају специјалитете, под 
најповољнијим условима набаве за породичне потребе 
најквалитетније овдашње брендова, осете удобност смеш-

тајних капацитета у мотелу, пансионима и сеоским домаћин- 
ствима и увере се у гостољубивост и добронамерност свих 
људи из питоме Подгорине.

Сајам шљива трајао је од 31. августа до 2. септембра 
2012. године. Организовали су га, и овог пута успешно, Оп- 
штина Осечина преко Организационог одбора и Туристичке 
организације „Подгорина”, а уз подршку Владе Републике 
Србије и њених ресорних министарстава.

САЈАМСКЕ ПОУКЕ И ПОРУКЕ

БИЛО ЈЕ УСПЕШНО, 
БИЋЕ ЈОШ БОЉЕ

Први повољни утисци учесника, гостију, посетилаца, ту- 
риста, медија и суграђана нису и неће успавати организа- 
торе традиционалне привредно-туристичке и културно - 
забавне манифестације посвећене нашој најраспрострање- 
нијој воћарској култури, поручили су Ненад Стевановић, 
председник општине и Организационог одбора и његов за- 
меник Милан Симић, који је био посебно ангажован око реа- 
лизације Сајма, најављујући даће Сајам шљива 2013. године 
бити још бољи и успешнији.

- Већина од 86 анонимно анкетираних излагача, у испи- 
тивању које је спроведено у сарадњи са Регионалном при-

вредном комором Ваљево, 
изјаснила се да су углавном или 
веома задовољни седмим Сајмом 
шљива, ценама сајамског на- 
ступа, помоћи у припремама од 
стране организатора, дужином 
трајања, изгледом и квалитетом 
штандова, остварењем свог по- 
словног интереса током Сајма и 
термином одржавања. То нас 
обавезује, уосталом као и поједи- 
начне истакнуте примедбе на по- 
неки начињени пропуст, да на 
време предузмемо све што је у 
нашим могућностима да следећа 
сајамска манифестација буде још 
боља и успешнија - каже Симић.

И ДОМАЋИНИ ИМАЈУ ДУШУ - Предах са Зораном Нинићем 
за Златана Павловића, Милана Симића и Биљану Марчету



ОСМИ САЈАМ Ш/БИВАУ ОСЕЧИНИ ОД 30. АВГУСТА ДО 1. СЕПТЕМБРА 2013. ГОДИНЕ

САЈАМСКА ДЕШАВАЊА ВЕЋ 
ОД 28. АВГУСТА

Отварањем изложбе у Галерији у среду, 28. августа у 
19.00 часова крећу саамске активности у оквиру осмог међу- 
народног Сајма шљива у Осечини, који се традиционално 
одржава у последњој недељи и последњем викенду августа 
месеца, ове године званично од 30. августа до 1. септембра.

Следећег дана, у четвртак 29. августа, према најавама ор- 
ганизатора, у богатој предсајамској вечери уследиће отва- 
рање изложбе у просторијама Ваљевског народног музеја - 
Музејском одељењу у Осечини (18.00), затим програм за децу 
и маскенбал (на градском тргу, 19.00) и потпаљивање су- 
шаре, уз здравицу и прасак прангије (код буренцета, на улазу 
у Спортски центар и сајмиште, 20.30). На крају, први музички 
концерт. Наступиће естрадна звезда у успону - Топалко...

Изложба достигнућа у производњи и преради шљива и 
другог воћа, затим воћарству и пољопривреди уопште, као и 
представљање излагача у другим областима чија је делат- 
ност везана за шљиварство, аграр и предузетништво, креће 
у петак, 30. августа већ од 10.00 часова у сајамској хали и

испред ње, на улицама Осечине и платоу аутобуске станице, 
уз добродошлицу на „Поселу код лампека”, „Тргу старих за- 
ната” и представљању „Златних руку”.

У другој половини дана је свечано отварање Сајма, посета 
штандова од стране званица, коктел... У првој сајамској 
вечери на тргу се отвара „Улица дечјих којештарија”, ули- 
цама Осечине одвијаће се традиционални дефиле, затим 
следе програми младих Осечине и пријатеља, нови концерт. 
Публици ће се представити познати бенд „Милиграм”...

Предавања и других едукативних скупа биће у току свих 
сајамских дана, посебно у суботу, 31. августа. Вече је резер- 
висано за велики музички концерт „Неверних беба”, а онда 
и ватромет...

Сајам се завршава у недељу, 1. септембра, поделом на- 
града најбољим овогодишњим произвођачима шљива и дру- 
гих производа од овог воћа, као и осталим најуспешнијим 
учесницима ове привредно-туристичке и културно-забавне 
манифестације.

КРАЈЕМ ЛЕТА, ЗАХВАЉУЈУЋИ САЈМУ ШЉИВА И СВОЈИМ БРЕНДОВИМА, ОСЕЧИНА ДОСПЕВА У ЦЕНТАР ПАЖЊЕ

ПУТЕВИ ДО ПРЕСТОНИЦЕ 
„КРАЉИЦЕ ВОЋА”

На 32. километру саобраћајнице од Ваљева (128. од Бео- 
града, 151. од Крагујевца, 290 - 300. од Ниша или Зајечара) 
ка Подрињу, у западној Србији и западном делу ваљевске Под- 
горине, у долини Јадра и подно плаховитих брежуљака под 
воћем и шумама, налази се Осечина. Место од три и по хи- 
љаде становника је седиште општине која има мање од 13.000 
житеља. Од средине прве деценије 21. века Осечина је, за- 
хваљујући Сајму шљива који се овде сваке године одржава, 
постала и некрунисана српска престоница „Краљице воћа” и 
бројних брендова од најраспрострањеније воћарске културе у 
земљи.

СРПСКА ЕГЗОТИ КА
- Сајам шљива у Осечини замишљен је као дефиниција 

једног простора у области западне Србије. То је кључни до- 
гађај концепта који је препознат у том крају као основни ква- 
литет кога би требало неговати, стално унапређивати, 
истицати и пласирати. Тај основни квалитет се може дефи- 
нисати као егзотика -српска егзотика! Симбол те егзотике је 
- шљива! Отуда Сајам шљива, који је основан 2006. године 
и од тада се одржава сваке године, последњег викенда у ав- 
густу месецу. Осечина тада има задовољство да неколико 
дана пружа гостопримство хиљадама гостију из ближег или 
даљег окружења, из Србије или иностранства - каже о једној 
од највећих вредности свог завичаја магистар примењеног 
сликарства Ђорђе Станојевић, универзитетски професор и 
стални сарадник Сајма шљива.

Вишегодишњи стрпљиви рад локалне самоуправе на пре- 
познавању и грађењу сопственог идентитета, његовој заштити 
и тражењу праве прилике за представљање, довео је, између 
осталог, и до тога да ова мала средина постане перспективна 
туристичка дестинација. За бројне ђачке, пензионерске или 
синдикалне екскурзије, групне излетничке авантуре, љуби-

теље сеоског туризма или одмора на селу, затим за поштова- 
лаце историјских, културних и духовних добара, љубитеље 
укусне и здраве хране, као и спортисте који се припремају за 
наступе, Осечина је све мање пролазна тачка на пропутовању, 
а све чешће обавезна станица, која из дана у дан прераста у - 
циљну дестинацију.

За сада само једанпут години у већем броју, а то је у дане 
одржавања Сајма шљива, у Осечину се са свих страна сливају 
реке туриста, гостију, пословних људи, знатижељника, који 
желе да упознају новотарије, затим младих који жуде за заба- 
вом, сладокусаца, без обзира да ли више воле свеже или суве 
шљиве, добру домаћу ракију шцивовицу-препеченицу, онда 
пекмез од неољуштеног воћа или афродизјачки „карабан”- не- 
вероватни спој природних дарова: сувих шљива, меда и ра- 
кије, односно колача од шљива, кога овде назваше - Шљивко, 
али и читаве лепезе других производа.

Тих дана, осим ваљевским путем преко големог Каменич- 
ког брда, колоне возила и људи стижу у Осечину и другим дру- 
мовима. Из посавских (Владимирци, 45 километара), 
посаво-тамнавских (Коцељева 36) и тамнаваских равница (Уб 
50) преко громадног Влашића; из Мачве (Шабац 57, Богатић 70) 
и Војводине (Нови Сад 128, Кикинда и Сомбор по 222, Суботица 
238) преко историјског Цера; из доњег и средњег Подриња 
(Лозница 42) узводно плодном долином реке Јадар; из Азбу- 
ковице (Љубовија 40) и Златиборског округа (Бајина Башта и 
Тара по 80, Ужице 106) преко Соколских планина и превоја 
Прослоп; из Рађевине (Крупањ 36 километара) преко Јагодње 
и Рожња или рађевском равницом...

Учесника и гостију велике привредно-туристичке и кул- 
турно-забавне манифестације, актуелних или могућих послов- 
них партнера има и из иностранства. Највише из Словеније, 
Хрватске, Аустрије, Босне и Херцеговине, Македоније, Црне 
Горе, Кипра, Грчке, Турске, Бугарске, Русије...Буде ту оба- 
везно и део дипломатског кора из Београда.
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Сајам шљива Осечина 28. VIII - IX 2013. године
Среда, 28. август

Отварање изложбе „Подгорина” Ђорђа Станојевића 
(19.00 -  Галерија)

Четвртак 29. август

Отварање изложбе „Шљива -  симбол Подгорине"
(17.30 -  Одељење музеја)

Предсајамско вече:

Ревија документарних филмова
Учесници: Живомир Михаиловић, Владимир Перовић, 
Светлана Миљевић и Добривоје и Добрила Пантелић 
(18.30 -  Спортски центар)
Потпаљивање сушаре, здравица, коло, прангије 
(20.00 -  Спортски центар)
Концерт: Милан Топаловић - Топалко
(22.00 - Спортски центар, терен за мале спортове)

Петак 30. август

Сајам
(10.00 -18.00 - хала Спортског центра)
Изложба пољопривредне механизације 
(10.00 -18.00 -  Болничка улица)
Берза садног материјала 
(10.00 -18.00 -Спортски центар)
Добродошлица на „Поселу код лампека”
Дегустација ракије припремане на традиционални подгор- 
ски начин
Аниматори: глумци, певачи, певачке групе, свирачи ста- 
рих инструмената и фолклорни ансамбли 
(10.00 -18.00 -  Спортски центар, улаз код хале)
Трг старих заната и изложба „Златне руке“
(10.00 -18.00 -Народна библиотека, плато и сала) 
Предавање и округли сто -
Тема : „Локалне управе и финансирање пољопривреде" -  
Регионална привредна комора Ваљево 
(11.00 -  Спортски центар, ресторан)
Тема: „Домаће и новостворене сорте шљива” -  Др. Милан 
Лукић
Тема: „Савремена технологија гајења шљиве” -  Др. Раде 
Милетић
Пољопривредна саветодавна и стручна служба „Ваљево" 
(11.00 - Спортски центар, централни део спортске хале) 
Свечано отварање осмог Сајма шљива 
(13.00 — главни улаз у спортску халу)

Прво сајамско вече:

Улица дечјих којештарија -  продајна изложба уметничких 
предмета које су урадила деца 
(18.00 -21.00 - Градски трг)
Вече за децу - маскембал.
Гостује: Дечја плесна група Студио М 
(19.00 -  Градски трг)
Концерт: „Милиграм"
(22.00 -  Спортски центар, терен за мале спортове)

Субота 31. август

Сајам
(10.00 -18.00 - хала Спортског центра)
Изложба пољопривредне механизације 
(10.00 -18.00 — Болничка улица)

Берза садног материјала 
(10.00 -18.00 -  Спортски центар)
Добродошлица на „Поселу код лампека”
(10.00 -18.00 -  Спортски центар, улаз код хале)
Трг старих заната и изложба „Златне руке“
(10 -18 - Народна библиотека, плато и хала)
Такмичење здравичара
(11.00 -  плато Народне библиотеке)

Предавање и округли сто:
Тема - „Савремена производња садница шљива“ - проф. 
др Зоран Кесеровић
Тема: „Заштита шљива”- проф. др Марко Ињац 
Пољопривредна саветодавна и стручна служба „Ваљево' 
(11.00 -  Спортски центар, централни део спортске хале)

Предавање и округли сто:
Тема -  „Нови трендови у туризму као начин ревитапиза- 
ције села” — Сектор за туризам Министарства привреде и 
финасија
(13.00 -  Спортски центар, ресторан)

Друго сајамско вече:

Улица дечјих којештарија 
Наступи фолклорних друштава 
(18.00 -  21.00 - градски трг)
Свечани дефиле
(18.00 - полазак, улице П.Ј. Комирићанца, Карађорђева, 
Хајдук Вељкова, Болничка)
Концерт: „Неверне бебе“
(22.00 -  Спортски центар, терен за мале спортове)
Ватромет
(23.55)

Недеља 1. септембар

Сајам
(9.00 -16.00 - хала Спортског центра)
Изложба пољопривредне механизације 
(9.00 -16.00 -  Болничка улица)
Берза садног материјала 
(9.00 -16.00 -  Спортски центар)
Добродошлица на „Поселу код лампека”
(9.00 -16.00 -  Спортски центар, улаз код хале)
Трг старих заната и изложба „Златне руке“
(9.00 -16.00 - Народна библиотека, плато и сала)
Додела награда најбољим учесницима и затварање Сајма 
(15.00 -  Спортски центар, код базена)

Пратећи садржаји:

-Оцењивање квалитета јаких алкохолних пића од воћа и 
награђивање најбољих произвођача воћних ракија 
-Туристичка понуда (домаћа кухиња, путовање аутобусом 
„Праха" из 1939, вожња фијакерима, туристичким вози- 
ћем, посета културно-историјским споменицима) 
-Презентације спонзора и излагача 
-Такмичење у припремању гулаша у котлићима 
-Изложба пчелара
-Изложба аутомобила „олд-тајмера”
-Изложба производа од пластике произвођача из Осечине 
-Хуманитарна акција добровољних давалаца крви 
-Продајна изложба слика (Народна библиотека)
-Борба витезова 
-Спортски сусрети


