Обућа из Бијељине за италијанско
тржиште
Градоначелник Бијељине Мићо
Мићић је недавно посјетио породично предузеће „Кондор Д.М.“ д.о.о.
које се скоро двадесет година бави
израдом кожне конфекције и галантерије, а примарна дјелатност од
2012. године им је производња
обуће.
- Око 95 одсто нашег производног
капацитета засновано је на производњи обуће. До 2017. године

производили смо само за иностраног партнера - „Диадору“ из
Италије, да би ове године проширили понуду и на домаће тржиште и
лансирали бренд анатомске обуће
„Кондор“ - навео је власник овог
предузећа Драган Билић.
Тренутно у овом предузећу ради
око 100 запослених, а женска радна
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снага чини преко 90 одсто колектива.
Кључни проблем за ово предузеће
је лош напон електричне енергије,
због чега не могу да остваре план за
проширење производње.
- Тренутно смо у фази рјешавања
тог проблема. Такође, сматрамо да
држава нема слуха и не прати
фирме које се континуирано развијају.
Нема
одговарајуће помоћи за
набавку опреме,
као ни за неке
инфраструктурне
пројекте који су за
нас од велике важности, јер би таква
помоћ могла да
допринесе да се
број радника у
најмању руку удвостручи - навео је
Билић.
Према ријечима
Билића, препреку у
раду им представљају и граничне
баријере.
- Што се тиче извоза морају се
неке ствари брже реализовати.
Систем нам је прилично спор, за
неке додатне клаузуле се дуго чека,
док иностране фирме немају тај
проблем и код њих се то ријешава у
року од два дана. Пословање би нам
било неупоредиво лакше да не
морамо да сировине и робу прево-

29. нов. 2017. godine

зимо преко неколико граница, на
којима је скоро увијек гужва.
Чекање на границама је за нас велики хендикеп, јер уколико дође до
застоја морамо да плаћамо пенале појашњава Билић.
За наредну годину ова фабрика
планира повећање производног
капацитета код иностраног партнера.
- Од јануара 2018. године је у
плану покретање још једне производне линије за стране партнере,
као и проширење линије за домаћу
производњу, што ће довести до
отварања бар још 50 нових радних
мјеста - најавио је Билић.
Градоначелник Бијељине Мићо
Мићић подсјетио је да већ годинама
инсистира на ставу да су највећи
проблеми за развој привреде несређена политичка ситуација у БиХ и
граничне препреке између држава.
- Сви који доносе одлуке и мисле
добро људима који их бирају на
одговорне дужности, морају да
обрате много више пажње на смиривање страсти и да пораде на превазилажењу ових проблема. Овдје
ради стотину вриједних људи који
од свог рада издржавају своје породице, а власници имају тешкоће у
пословању, којих не би било да
послују у стабилној држави. Још једном позивам све који имају утицаја
да размисле о приоритетима и да се
посвете рјешавању проблема од
којих зависи опстанак свих нас поручио је Мићић.
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Прозводњом бундеве до сигурне
зараде
Породица
Сjeрић
из
села
Љељенча организовала је прошле
седмице на свом имању и у кругу
предузећа „Природно“ привреднотуристичку манифестацију „Дан бундеве“, с циљем промоције гајења
бундеве, производа од ове пољопривредне културе и здравог начина
живота у којем ови производи могу
имати важну улогу.
Сјерићи су пионири на простору
Семберије и шире регије у производњи бундеве као органске хране, а на
овај храбар потез одлучили су се
прије седам година и данас се са
сигурношћу може рећи да су успјели
у свом науму.
- Уз доста рада и упорности на
нашем подручју могу да успијевају и
алтернативне биљне културе, а не
само традиционалне. Људи су сумњичави према новинама, за чим
нема потребе, јер Семберија има све
услове за добар принос бундеве навео је Нико Сјерић, који је прву

сјетву бундеве на свом имању у
Љељенчи имао 2010. године.
Ове године су посијали више од
шест хектара бундеве и то неколико
сорти. Голицу производе због сјемена, од мускатне тикве производе
кашасте сокове, а хокаидо тиква
највише се тражи у угоститељству.
Неке домаћице од тикве праве и
ајвар, а Милена Сјерић каже да од
ове биљке може да се направи лијеп
ручак и то без меса.
- Од бундеве може да се прави
скоро све од сланог и слатког до
киселог програма - колачи, пите,
пецива, уље, чорбе и сокови.У комбинацији са бундевом добро иде
шаргарепа, па и јабука, а одскора и
дуња - истакла је Сјерићева.
Град Бијељина подржава органску
производњу, а свакако и ово пољопривредно газдинство, као и њихове
кооперанте путем Аграрног фонда,
истакао је овом приликом градоначелник Бијељине Мићо Мићић.

- Ово је још један од доказа да
Семберија и Бијељина нису познате
само по кукурузу, пшеници и
поврћу, него да и остали облици
производње могу да се развијају и
да буду профитабилни. Доказ је и
ово домаћинство које увијек има
подршку и Градске управе - навео је
Мићић.
Сjерићи истичу да су наишли на
подршку међународних агенција,
ресорног Министарства, као и
бијељинске Градске управе, а да
своје производе за сада пласирају на
подручју Републике Српске и БиХ.
Механизација која се користи за
производњу је врло специфична,
али су Сјерићи успјели у оквиру свог
производног погона да набаве скоро
све што им је потребно за прераду,
надајући се да ће у наредном периоду набавити и још неколико машина
које недостају.
У прошлој години фирма „Мамекс“
у којој ради цијела породица Лазић, а

У Семберији ускоро нова фабрика за
прераду поврћа
Захваљујући донацији од 100.000
америчких долара из пројекта
„Фарма 2“ који су реализовале
америчка и шведска развојна
агенција за међународну сарадњу
УСАИД и Сида, као и властитим
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средствима, Младен Лазић из
Голог Брада планира да на прољеће отвори фабрику за прераду
поврћа.
Лазић, који је један од највећих
произвођача поврћа у пластеници-
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ма и на отвореном пољу у
Семберији, поврће производи на
површини од четири хектара у
пластеницима, од чега се један
хектар загријава.
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У прошлој години фирма „Мамекс“ у
којој ради цијела породица Лазић, у
којој су, поред Младена, супруга, два
сина и кћерка, а поред њих, и велики број радника, добила је концесију
на петнаест хектара земљишта, а у
власништву има још десет хектара.
Иако је ова година била сушна,
Лазић сматра да је ипак боља од
претходне кишне, јер су бројни
кишни периоди изазивали биљне
болести на поврћу.

GRAD BIJEQINA

- У овој години узгајали смо цвеклу
на површини од осам хектара, лубеницу на шест хектара, кромпир на
четири, а произвели смо и бундеву и
шаргарепу - издвојио је Лазић.
Намјера му је да у новој фабрици
запосли раднике који су својевремено проглашени за технолошки вишак
у бијељинској „Сави“ и Фабрици
сушеног поврћа„Семберка“.
- Већ има заинтересованих технолога и радника који су оспособљени
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за прераду поврћа и одржавања
машина - истакао је Лазић.
На тржишту планирају да се појаве
са новим брендом „Из мамине
баште“ односно са „Мамином
тајном“.
- Понудићемо тржишту производе
са традиционалним рецептурама за
припрему зимнице и прерађевина
које гарантују квалитет - најављује
Лазић.

Прилика плус за квалификовану
радну снагу у привреди
У Бијељини је данас одржана
завршна конференција на којој су
представљене активности у оквиру
пројекта „Практична настава на
радном мjесту / Програм,Прилика
плус’“ који је имао за циљ унапређење практичне наставе на радном
мјесту кроз сарадњу средњих
стручних школа и привреде.
Пројекат је реализовала Градска
управа у сарадњи са републичком
Агенцијом за мала и средња предузећа, а финаснсиран је од стране
Швајцарске Владе и из буџета
Града.
Поред представника Градске управе, на завршној конференцији су
учествовали представници Средње
Техничке школе „Михајло Пупин“,
Пољопривредне и медицинске
школе и Средње стручне школе
Јања, као и предузећа партнера на
пројекту - „Орао“, „Мега-дрво“,
„Житопромет“, „Сан Марко“, ЈУ
Ветеринарски институт „Др Васо
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Бутозан“, „Глобус Тим“ и
„Станишићи“ који су представили
резултате пројекта.
Један од резултата прве фазе
пројекта је увођење новог образовног смјера столара у Техничку
школу „Михајло Пупин“ за школску
2016/2017. годину, као и измјена
Правилника о стипендирању
Градске управе, којом се уводе стипендије за ученике који одлуче да
се упишу на образовне смјерове за
дефицитарне занате.
- Овај резултат је директан одговор на потребе дрвопрерађивачке
индустрије, која је значајно заступљена на подручју нашег Града и
има потребу за запошљавањем
квалификованог кадра из ове области - истакао је градоначелник
Бијељине Мићо Мићић.
У оквиру друге фазе пројекта реализован је низ активности у циљу
усклађивања практичне наставе са
потребама привреде.
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- Кроз активности пројекта пружена је подршка предузећима која
примају ученике на практичну
наставу у виду опреме и сировина
потребних за извођење практичне
наставе, а за школе које учествују
у пројекту набављена је опрема за
опремање модерних кабинета
практичне наставе - истакла је
шеф градског Одсјека за локални
економски развој и европске интеграције Анкица Тодоровић, додајући
да је одржан и низ радионица за
професоре практичне наставе и
менторе из предузећа.
- Циљ радионица је био унапређење компетентности координатора,
који су задужени за рад са ученицима у току стручне праксе, као и
усклађивање наставних планова и
програма за стручне профиле столар, машински техничар, обрађивач метала резањем, кувар, кулинарски техничар, пекар, прехрамбени техничар и прехрамбени

www.investinbijeljina.org

4

GRAD BIJEQINA

- појаснила је Тодоровићева.
У оквиру пројектних активности,
организовано је и три сајма средњих
школа и занимања, као помоћ основцима да изаберу одговарајућу сред-
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њу школу.
Укупна вриједност пројекта је око
300.000 конвертибилних марака, од
чега је око 250.000 КМ донација
Владе Швајцарске, а суфинансирање
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Града око 45.000 КМ.
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