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Широка лепеза трактора фабрике „Мајевица“, преговори о погону у Републици
Српској
      

  

Компанија „Мајевица“ из Бачке Паланке промовисала је данас у том граду први домаћи
трактор и седам нових прикључака за пољопривредне машине у присуству бројних
званица, међу којима су били министар привреде и предузетништва Републике Српске
Вјекослав Петричевић и министар транспорта и комуникација у Савјету министара БиХ
Војин Митровић.
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  Петричевић је послије презентације рекао да је имао изузетно задовољство даприсуствује презентацији нових производа „Мајевице“, која планира да отвори погон и уРепублици Српској.  Имали смо прилику да видимо осам нових производа у оквиру саме компаније која имавише од 100 производа“, рекао је Петричевић.  Он је истакао да Република Српска жели да се сарадња са компанијом из БачкеПаланке, која је започета прошле године, крунише покретањем производних капацитета„Мајевице“ у Српској, највјероватније у Зворнику, и додао да се очекује да уговор будепотписан у наредним периоду.  
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  Министар комуникација и транспорта у Савјету министара Војин Митровић рекао је дафабрика „Мајевица“ у Бачкој Паланци намјерава да направити ширу лепезу трактора,како да би се могли подмирити захтјеве пољопривредних произвођача, као и да постоједоговори о отварању погона у Републици Српској.  Митровић је навео да се фабрика може похвалити и са осталим асортиманом, тако датржиште Србије и Републике Српске, а самим тим и тржиште БиХ, има близу производекоји су доступни и далеко јефтинији од свих прикључних уређаја и тракторa у односу напроизвођаче са запада.  У „Мајевици“ вјерују да ће производњом новог трактора и прикључака упослити не самосвоје већ и производне капацитете више од 30 коопераната у Србији.  Руководство и запослени истичу да се поносе позицијом лидера на тржишту ичињеницом да, како кажу, у Србији нема пољопривредника који није упознат са њиховимпроизводним асортиманом и радују се сарадњи са Републиком Српском.  Представништво Републике Српске у Србији је организационо и технички пружилоподршку Министарству привреде и предузетништва Републике Српске у реализацији овеактивности.
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