„Бинго“ и задругари „Агрофармера“
заједно у производњи кромпира
Компанија „Бинго“ у сарадњи са
Федералним министарством избјеглица и расељених лица и Градом
Бијељина,
члановима
Задруге
„Агрофармер“ из Јање додијелила је
садни материјал и ђубриво за предстојећу сјетву кромпира индустријских
сорти опал и панда.
Како истичу у „Бингу“, циљ овог
пројекта је континуирана организова-

- Најважније је то што ћемо пољопривредницима пружити подршку
током цијелог процеса производње:
од садње до наплате. Компанија
Бинго ће откупити све произведене
количине кромпира за потребе фабрике „Семберка“ - изјавио је Златан
Пејић,
руководилац
фабрике
„Семберка“ из Јање.
Директор Задруге „Агрофармер“

на производња, откуп и пласман производа, уз утврђене вриједности производа са уредном наплатом, извјесним финансијским исходом за пољопривреднике. Педесет и једном кооперанту „Агрофармера“ је додијељено
62 тоне садног материјала и 55 тона
ђубрива што је довољно за узгајање
кромпира на 443 дунума земљишта, а
прве количине кромпира за прераду
се очекују у септембру.

Мујо Богаљевић је истакао како су сви
чланови Задруге који су се пријавили
за сјетву добили садни материјал и
ђубриво, односно, да нико није
одбијен, како задругари-повратници,
тако и задругари који за вријеме рата
нису мијењали мјесто боравка.
- Овај пројекат је покренут у правом
тренутку, јер је претходна година
била тешка за пољопривредне произвођаче. Важно је и да ће Задруга
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испратити цијели процес, од подјеле
садног материјала и ђубрива, преко
стручног надзора и подршке до откупа
– најавио је Богаљевић.
Градоначелник Бијељине Мићо
Мићић захвалио је Федералном министарству за расељена лица и избјеглице и компанији „Бинго“ што су препознали потенцијал семберске регије и
што су одлучили да улажу у
Семберију.
- Улога овдашње Задруге је од изузетног значаја у овом пројекту, а овакве акције враћају смисао задругарству. Град ће, поред стручне помоћи,
Задрузи пружити и финансијску подршку, у складу са могућностима буџета – најавио је градоначелник Мићић.
Представник Федералног министарства за расељена лица и избјеглице Сеад Копић је додао да
Министарство у овом пројекту пружа
финансијску потпору за 42 повратничке породице које обрађују 380 дунума
земље.
У „Семберки“ очекују да ће фабрика
током 2017. године радити пуним
капацитетом – дневно ће се прерађивати 50 тона свјежег поврћа, односно,
1.100 тона годишње, при чему ће бити
радно ангажовано и до 130 запослених. Производња почиње 15. априла
прерадом сријемуша, а услиједиће
прерада паштрњака, шаргарепе,
кромпира и осталог поврћа.
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"ОРАО" испуњава услове за ремонт
малезијских мотора
Представници Малезијског краљевског ваздухоплвства (Royal Malaysian
Airforce) боравили су у тродневној радној посјети предузећу "ОРАО" у
Бијељини, од 13. до 15. марта, гдје су
извршили аудит овог предузећа са
циљем оцјене његове прихватљивости
за ремонт мотора „Випер 632-43“.
- "ОРАО" је током анализа и оцјењивања у потпуности доказао да испуњава услове који су били неопходни. На
основу тога, ово предузеће је
оцијењено као кадровски и технички
квалификовано за ремонт мотора
„Випер 632-43“ - навели су представници предузећа "ОРАО".

За
четверочлану
делегацију
Директорате генерал тецхницал аирwортхинесс, коју је предводио генерал
Заки Бин Заин, градоначелник
Бијељине Мићо Мићић је организовао
пријем и упознао их са привредним
потенцијалима Бијељине.
- Увијек нам је драго када имамо
прилику да угостимо госте из иностранства у нашем Граду, с обзиром на
то да су сви они потенцијални инвеститори. Разговарали смо о могућностима сарадње у области привреде, а
бројне посјете дипломатских и привредних делегација из других земања
потврда су да је убрзани развој

Бијељине у претходних десет година
учинио овај Град врло привлачним за
даље инвестирање - истакао је градоначелник Мићић.
Делегација је након пријема обишла
ужи центар Града, као и историјске и
вјерске споменике, укључујући и Атик
џамију чију је обнову је подржала
Амбасада Малезије у БиХ.

Бијељински а.д. “Дуван”: Сјетву дувана приводе крају
Предузеће „Дуван“ је, за 20 коопераната са подручја Посавине и 80 са
подручја Семберије, обезбиједило
сјеме дувана из Мађарске. Према
ријечима Светозара Михајловића,
савјетника у овом предузећу, на
подручју Посавине дуван ће се наћи
на 60 хектара ораничних површина,
а на подручју Семберије, расад
дувана планирано је да буде засађен
на
260
хектара.
Ове године поред коопераната из Семберије, имамо и про-
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извођаче из Посавине који су
одлучили да дуваном засаде своје
оранице. До краја марта биће
завршена сјетва, а с обзиром да је
период од сјетве до садње дувана
од 55 до 60 дана, расада дувана на
њиве биће изнешена петог маја,
рекао
је
Михајловић.
Он је подсјетио да а.д. „Дуван“ кооперантима обезбјеђује све што је
неопходно за обрађивање комлетне
парцеле, од сјемена, садње, до
сушења. Дуван је биљка која
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захтијева доста сунчаних дана како
би произвођачи достигли жељени
квалитет, а у „Дувану“ истичу да о
свему треба мислити, почев од уговорања производње, сјетве, па до
садње расада дувана њивама.
Циљ нам је да предузеће
испуни план откупа, али и да произвођачи, наши кооперанти, наплате уложено, рекао је Михајловић.
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