„Сава“ почела прераду грашка
Прехрамбена индустрија „Сава
Семберија“ у јуну је почела са прерадом грашка. Пољопривредно
добро „Семберија“ са „Савом“ има
уговорену производњу грашка и
бораније на по 30 хектара са којих
се очекује принос до 200 тона.
- То је довољно да се подмири
само дио потреба, па ћемо морати
увозити из Војводине. С обзиром на
то да је вријеме било повољно,
реално је очекивати добар квалитет
поврћа. Са повећањем производње,
повећаваће се потреба за радницима, па ће нам тако бити потребни и
сезонци, којих у овом периоду ангажујемо и до три стотине - нагласио
је директор Војо Косановић.
Годишња очекивана прерада у
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„Сави“ је 7.000 тона воћа и поврћа,
што представља 84% искориштености
производних
капацитета.
Претходне године, прерађено је
6.300 тона сировине, а циљ менаџмента ове фабрике је да из године у
годину повећава производњу док не
дођу до циља од 9.000 тона прерађених сировина годишње.
Након прераде грашка, „Сава“
започиње прераду вишње и осталог
сезонског воћа.
- Касније долази паприка, а пошто
смо је ове године узгајали у нашим
пластеницима, стићи ће мјесец дана
раније у односу на друге произвођаче - ријечи су Косановића.
Откуп свих пољопривредних производа у „Сави“ је уговорен, тако да
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сировину прерађују одмах након
пристизања, а готове производе
пласирају на домаће и страно
тржиште. Највише производа извозе
у Европску Унију, прије свега,
Њемачку, затим у Канаду и
Аустралију, а у плану им је и излазак на кинеско тржиште.
- Овдје је ријеч о одређеним
количинама, јер их немамо довољно
да бисмо задовољили потражњу на
тако великим тржиштима. Желимо
да будемо присутни код свих, да сви
пробају наше производе, али и да
покажемо да се наша фирма озбиљно вратила на тржиште са још квалитетнијим производом у односу на
некадашњу „Саву“ - рекао је
Косановић.
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Ројал Пет – све за кућне љубимце на
једном мјесту
Компанија
“Роjал
Пет
Цо”
(RoyalPetCo) из Бијељине, која нуди
широк спектар производа за све
кућне љубимце, успјешно послује од
2007. године, а за ово вријеме је
постала заступник за БиХ неких од
водећих свјетских компанија у овој
области. Недавно су отворили робну
кућу у Улици Стефана Дечанског у
близини Агротржног центра у
Бијељини у којој је представљен
цјелокупан асортиман „Ројал Пет-а“
намијењен за малопродају и велепродају.
У овом објекту купцима се нуде
најквалитетније врсте иностране
хране познатих свјетских произвођача за све кућне љубимце, од којих је
највећа понуда хране произвођача
„Ројал канин“ (Rojal canin). Такође,
имају и богату понуду опреме за псе
и мачке - од каишева, поводаца,
играчака, торби за транспорт љубимаца до витамина, средстава за
хигијену и заштиту паса и мачака, а
на полицама је и опрема за ситне
кућне љубимце.
- Задовољни смо пословањем.

Нисмо се усредсредили само на
територију Бијељине, гдје имамо
велепродају и малопродају, него на
територију цијеле БиХ. Имамо
најквалитетније производе, а власници малопродајних објеката, као и
власници љубимаца, препознају шта
је квалитет и брза услуга - наводе у

“Ројал Пет Цо”.
Они истичу да су постали водећа
компанија са квалитетним производима за мале животиње, са тимом
стручних људи, укључујући најбоље
ветеринаре из БиХ са којима сарађују.

Предузеће "ЛД ауто" у Бијељини
отворило салон и сервис "Тоyоте"
Продајно – изложбени салон и
сервис јапанског произвођача
аутомобила "Тоyоте" отворен је
10. јула 2007. у Бијељини.
Модерни салон и сервис отворени
су у просторијама предузећа "ЛД
ауто", новоосноване пословнице
фирме ЛД, која је и до сада била
регионални дистрибутер, продавац и сервисер возила "Тоyоте".
Оснивање "ЛД аута" и отварање
новоизграђеног комплекса
површине 900 квадратних метара,
казао је директор предузећа ЛД,
Душан Лазаревић, још један је
доказ њиховог успјешног рада.
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"Желим да моја фирма траје 100
година. Све што смо до сада урадили, радили смо поштено и
коректно, а тако ће бити и убудуће", рекао је Лазаревић. Михајло
Видић, предсједник Привредне
коморе регије Бијељина, изразио
је очекивање да ће предузеће ЛД
бити још успјешније и да ће у
наредном периоду запошљавати
још већи број радника од садашњих 35.
Начелник општине Бијељина Мићо
Мићић пожелио је много успјеха
"ЛД ауту", истичући да Бијељина
захваљујући оваквим предузећима
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има велике шансе да постане
модеран и урбан град. Отварању
"Тоyотиног" продајно – изложбеног салона, између осталих, присуствовали су представници јапанске компаније за подручје БиХ и
југоисточне Европе. Бијељинско
предузеће ЛД основано је 1990.
године, а његова основна дјелатност је промет грађевинског материјала.
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Власник ергеле "Грачан": Љубимци
немају цијену
Мој прадјед Живан је некад држао
40 до 50 коња у тору од педесет дунума, ограђеном онако, по сељачки,
врљикама. У тору су били велика
бара и наслон. Причали су ми да је 12
стогова сијена било ограђено, сваки
стог за један мјесец у години.
Прадјед је говорио слугама:
„Ухватите ми коње, па упрегните у
чезе да обиђем имање.“ Имање је
било велико, 750 дунума земље.
Коње су вољели и дјед Василије и
отац Милан.
Овако прича Јован Милошевић из
Велике Обарске код Бијељине, власник ергеле „Грачан“, више од 35
година заљубљеник у расне коње.
Заједно са супругом Милицом, скоро
40 година провео је на раду у
Швицарској. Вратио се прије неколико година у завичај да би се активно
посветио коњима и да би, како каже,
мало и уживао у пензионерским
данима.
Каже да му је за Сокола једна муштерија нудила велики новац, хиљаде
еура, али Јован нема коње за продају. Свом Соколу, прелијепом вранцу, оставио је необичну опоруку:
„Ако ти прије угинеш, бит ћеш сахрањен на челу имања, добит ћеш и
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бисту. Уколико, пак, ја умрем прије,
возиш ме на гробље.“
Јован каже да му Сокол никад није
отказао послушност. Коцку шећера
из уста му узима. Кад му каже, стани,
коњ стане. Подигни једну ногу, коњ
је подигне. За сваку успјешно изведену команду, коњ добије, као награду, коцку шећера. Љубав између
власника ергеле и два пара дивних,
расних коња тешко је описати у
неколико ријечи. То треба видјети и
доживјети. У једном боксу су смјештени Сокол и Бела, у другом Бисер и
Селма. Мала Ласта, још ждријебе,
стара је четири мјесеца, права љепотица, а оцем поријеклом од првака
Србије.
- Свако ждријебе сам дочекао
наруке, као што се новорођенче
дочекује. С коњима сам у штали од
јутра до вечери. Храним их, тимарим,
лијечим, вадим болесне зубе,
чистим. Имао сам осмеро грла.
Тренутно у штали имам петеро. Ово
је једна велика, безгранична љубав
према коњима, али и традиција које
се не одричем. Буквално, како се
каже, лијежем у исто вријеме с њима
и устајем у исто вријеме када и они.
Ријетко ко смије коњу у уста руку
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ставити када му вади обољели зуб. И
то смијем да урадим, јер сам читав
свој живот фокусирао на њих наглашава Јован.
Посједује седло које је кориштено
приликом снимања једног вестерна.
Каубојски шешир добио је од
пријатеља из Аризоне. По много
чему необичан човјек, колекционар
добрих вина из педесетак земаља
свијета, увијек на прво мјесто ставља коње. С њима прича, како каже,
из душе и срца. На свом имању има и
фијакер који је стар 117 година, израђен у Бечу за потребе династије
Обреновић.
Јованови коњи годишње поједу
око седам тона зоби, пет тона мркве,
300 до 400 килограма шећера, неколико тона јабука. О сијену и слами да
и не говоримо.
Каже да је, захваљујући запослењу
у једној швицарској фабрици расхладних уређаја, пропутовао скоро
цијели свијет. Није био једино на
Новом Зеланду и у Аустралији.
Намјера му је да и тамо отпутује.
Опрему, односно орму за коње
набавља у Енглеској. Чека је по пола
године.
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