Извештај Одбора за привреду ЗВО-а за 2015.годину

Одбор за привреду ЗВО-а радио је по плану рада за 2015. годину, а активности је
ускладио са Оперативним планом Заједничког већа општина.
Основни циљ одбора је да се на овим просторима створи радно тело чији је циљ
потицање пословних активности предузећа, обрта и ОПГ-а., повезивање едукација и
умрежавања са привредним субјектима у наше две жупаније (Вуковарско-сремску и
Осјечку-барањску) са привредницима у Републици Хрватско и привредницима из
наших сусједних држава и нашим људима који су привредници а отишли су у неке
друге земље (дијаспора).
Својим радом морамо потицати оснивање Одбора за пољопривреду у
јединицама локалне самоуправе које су у саставу ЗВО-а,а које треба да врше
координацију рада локалних одбора и тако дограђивати бољу сарадњу између
привредних субјеката и државних органа те настојати користити појачане мере
законских регулатива које се односе на привредни развој наших жупанија.
Можемо рећи да нам је циљ развити одрживе моделе који ће улагати у нашу
привреду са циљем, односно
што већим кориштењем државних потицаја и
максималним кориштењем свих средства рачунајући и бесповратна средства из ЕУ
фондова.
У циљу едукације организовали смо предавање у Борову и Боботи- 6.1 потпора
младим пољопривредницима гдје је члан одбора Бојана Орсић упознала са свим
информацијама у вези натјечаја и осталим мјерама из ЕУ фондова, а инг. Бранко
Главаш имао је предавање о новим сортама и агротехничким мјерама пшенице и јечма.
Господин инг. Бранко Перишић је присутне информисао о циљевима ПЗ Брестове Међе
о развоју и сарадње са кооперантима.
Крајем године одбор је организовао са ПЗ Брестове Међе путовање једног
аутобуса ОПГ-а где су посетили у Србији фирму „Chemical Agrosava“. Наши власници
ОПГ-а могли су да виде једну затворену целину циклуса производње средстава за
заштиту биља и семења (амбалажа, штампарија, испитивање квалитете и
дистрибуциони центар).
На округлом столу у циљу едукације вођени су разговори о селекцији,
производњи и обради сјемена високо квалитетних хибрида кукуруза. Најновији
генетски материјали прилагођени домаћим потребама. Посета је испунила очекивања и
показала да овакве едукацијске посете требамо и убудуће организовати.
У току 2015. године приступили смо формирању базе података ОПГ-ова
са наших општина: Борово, Бршадин, Негославци, Трпиња, Вера, Лудвинци, Бобота,
Пачетин и започети рад ћемо наставити у 2016. години.

Један од задатака одбора је и презентација производа наших фирми и стварања
брендова са наших простора, што смо реализирали са отварање продавнице у центру
Загреба где „Привредник“ продаје те производе, а привредници општине Ердут су
вршили промоцију привреде. Одбор има и задатак да организира и заједничке наступе
на сајмовима који се одржавају на овим просторима, а ми смо успјешно први пут
наступили на Пољопривредном сајму у Новом Саду. Простор излагања је био
бесплатан за наше фирме, а налази се у Мастер центру. Излагале су ПЗ Брестове Међе
Борово, Меснице Бођирковић Борово и Васиљев д.д.о. За време сајма уприличили смо
састанак наших начелника и председника ЗВО-а господина Драгана Црногорца са
градоначелником Новог Сада. Једнoдневни посјет привредника је сајму дала добре
оцене рада чланова одбора и дала смернице за будући рад, поред дружења измењена су
искуства у раду.
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