
ОСМИ САБОР БАЧИЈАРА СРБИЈЕ У СТАМНИЦИ

ЧУВДРИ ПРИЧЕ 0 БАЧИЈДРЕЊУ
Осмим Сабором бачијара

у Стамници настављена је
традиција по којој је општина Пе-
тровац на Млави надалеко позна-
та и служи за понос Србије. Иначе,
у овом селу се дуже од једног ве-
ка, по Ђурђевдану,.одржава скуп
бачијара, који је последњих година
стекао популарност и постао тра-
диционална манифестација ши-
рих размера. На Тјурђевдан, меш-
тани окупљају своја стада оваца на
бачији на салашу, који се налази у
подножју планине Кукуј, поред са-
ме Стамничке реке, на само кило-
метар од центра Стамнице.

Организатори Осмог Сабора
бачијара, месне заједнице Стам-
ница и Стамничка река, суоргани-
затори Аграрни фонд, Туристичка
организација и Културно - про-
светни центар, са покровитељима
општином Петровац и Министар-
ством пољопривреде, шумарства
и водопривреде и овог маја су
осмислили бројне садржаје. На
самом уласку у овај простор, не-
колико хиљада посетилаца било
је у прилици да види тридесетак
колекција оваца, козе и овчарске
псе, на изложби коју је органи-
зовао Аграрни фонд у сарадњи
са стручњацима, сарадницима и
власницима.

Међу бројним посетиоци-
ма били су генерални секретар
Ријасета Исламске заједнице
Србије ефендија Елдин Ашћерић,
директор сертификације Халал
агенције Заки Шалтаф, секретар за
пољопривреду Привредне коморе
Србије Милан Простран, председ-
ник Задружног савеза Београда мр
Велимир Радојевић, представник
Привредне коморе Београда Ми-
одраг Весели, портпарол Хитне
помоћи града Београда др Нада
Мацура, професори др Миле Пе-
шевски, др Зоран Рајић, др Драгић
Живковић, др Цвијан Мекић,
нредседник општине Петровац
Радиша Драгојевић, народни по-
сланик Милетић Михајловић,
заменик председника општине
Драгољуб Милосављевић, дирек-
тори јавних предузећа и установа.

Подстицајразвоју

сточарства
На самом почетку Хим-

ну бачијара отпевао је Срђан
Радановић, а здравицу је казивао
Петар Караџић. Атмосфера весе-
ла, радна, али и озбиљно такми-
чарска; за све и свакога по нешто,
у окружењу недирнуте природе.
Ова пољопривредна, туристичка
и културна манифестација има
за циљ подстицај развоја сточар-
ства, са акцентом на овчарство и
неговање традиције бачијарења,
које је у овим крајевима некада
било један од значајнијих извора
прихода у домаћинствима и вели-
ки ослонац породицама када су у
питању храна, одећа, обућа.

Испред Организационог одбо-
ра Бачијаде госте су поздравили
Добрица Никодијевић и Радо-
ван Лала Давидов, који је указао
на неке од значајнијих аспеката
бачијарског окупљања и богатства
традиције коју оно носи. Он је ис-

такао да ова манифестација има
за циљ да иривуче пажњу не само
људи који се баве сточарством, већ
и грађана који ће пожелети да овде
дођу и упознају се са традицијом,
обичајима, културном баштином,
домаћом радиношћу и специфич-
ном кухињом овог краја.

-Богатство не би било то
што јесте, да није сточарства,
организације чувања и неге
свега што може да стане у обо-
ре и торове. Стамница има свој
празник организовања Бачијаде,
што је поука свима који некада
заборављамо, да смо земља сељака
и сточара. Бачија наше општине у
Стамници настала је пре више од
сто година, а саборовање је осми
пут. Настала је као резултат све-
сти о нама самима, о нашем раду
и заслугама у пољу и поред стоке.
Она нас сабира у јединству, о то-
ме да нам је потребан још већи
рад у овом тешком престројавању
свих снага ка већој организацији
пољопривредне производње,
потврђивање традиције одгоја
оваца, коза, говеда и свиња.

У том смислу, наша Бачијада
има свој сјај дана окупљања,
виђења рада и радост успеха. Не-
када је то био обичан, али врло
значајан дан. Из села су одла-

зила стада у планину на пашу и
остајала до у јесен, до оних дана
када се сунце мало удаљи од нас и
даје знак, да сва стада дођу у село
са чобанима, који допремају даро-
ве лета. Али, у промењеном свету
односа и велике важности хране
и потребе да нам стратегија буде
друга, Бачијада је у служби напре-
тка свих нас, она казује да је памет

стасала и да нам организација сто-
чарства иде путем који је захтеван,
али и једино могућ у будућности,
рекао је директор Лграрног фонда
Радован Давидов.

Најбољи бачијар Чеда
Аврамовић

Званични део програма Осме
бачијаде обележила је порука о
решености да се традиција сто-
чарства у петровачкој општини
сачува и унапреди, чему је сва-
како велика подршка и изузетна
посећеност овогодишњег Сабора,
збројана у најмање пет хиљада
гостију.

Након што је Милан Простран
прогласио Сабор отвореним, по-
стао је поносни осми носилац и
чувар чобанског штапа, који му
је уручио Милетић Михајловић
Тића. Он је упутио жеље да ова
манифестација настави да траје
и расте додавши: „Уверио сам се
да овде постоји добра основа за
будући развој овчарства Србије.
Последњи попис пољопривреде,
када је у питању сточарство до-
ста је поражавајући, а позитвно је
то, да је заустављен пад броја ова-
ца, повећан број коза и живине.
Верујем да ће стратегија развоја
пољопривреде за наредних де-
сет година створити добре ос-
нове за развој овчарства на овом
поднебљу. Данашњом посетом
стекао сам утисак да сте мелиори-
сали велики део овчарства, дакле
поправили сте особине код оваца
и посебно је добро, што сте сачува-
ли типичну подхомољску прамен-
ку. Надам се да ће овчарство бити
ревитализовано, како би бачијари
из овог и других крајева Србије
могли од свог рада пристојно да
живе, развијају своје породице,
остварују профит и да им то буде
професионално опредељење".

Најпре су уручене захвалнице
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и статуете Аграрног фонда свим
власницима колекције оваца, коза
и овчарских паса. Награда за шам-
пионску колекцију оваца домаће
расе припала је Горану Илићу из
Крепољина, док је пехар за шам-
пионску колекцију јагњади понео
Дарко Јовић из Пољане. За шам-
пионску колекцију шиљежади на
овој изложби награђен је Владан
Милосављевић из Лопушника, док
је пехар за најбољу овцу домаће
расе припала Волици Бокић из

Стамнице. За овна шампиона
награђен је Небојша Божоровић
из Стамнице. Најбржи у мужи
оваца на бачији био је Југослав
Стојковић из Стамнице, а ти-
тулу најбољег бачијара је понео
Чеда Аврамовић из Стамни-
це. Најукусније традиционално
јело припремило је Удружењу
жена „Георгина" из Кобиља, а у
конкуренцији надвлачења коноп-
ца победио је Рукометни клуб
„Слога" из Петровца.

После разноврсног културно

- уметничког програма у коме су
наступили чланови фолклорних
ансамбала из Стамнице, Мелни-
це, Старчева и Народни оркестар
Културно -просветног центра
под управом Миодрага Лукића,
бачијари дочекаше и проглашење
најлепше пастирице 8. Сабора
бачијара, а то је по одлуци жирија
Јована Радојковић из Великог По-
повца.

Д. Динић

Велико интересова__е за 8. Сабор Милетић Михајловић предаје чобански штап Милану Пространу

Такмичење у мужи оваца Изложене колекције



Награђени бачијари


