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у граду...у граду...центар за развој и унапређењ

У Центру за развој и унапређење села Бања
Лука, током 2014. године, реализоване су
бројне активности. Једна од значајних је
додјела подстицајних средства за развој
пољопривредне производње, које је добило
79 корисника – у укупној вриједности од
334.981 KМ. Највише заинтересованих било је
за пољопривредну механизацију,  и за
изградњу објеката. На основу Правилника о
условима и начину остваривања подстицајних
средстава за развој пољопривредне про -
изводње за 2014. годину, Центар је додијелио

подстицајна средства у виду суфинансирања
пројеката у пољопривредној производњи, и
набавке материјала, опреме и пољопри -
вредне механизације. 
„Пружањем оваквог вида подршке, стварају се
предуслови за јачање пољопривредног
сектора, стварање тржишно оријентисаних
произвођача, повећање њихове конку -
рентности и смањење стопе незапослености“,
истичу у Центру. Додају да су заинтересовани
пољопривредни произвођачи могли слушати
и стручна предавања на Развојно-еду -

кативном центру „Мањача“, и - на тај начин,
добити корисне савјете и информације.   
Од реализованих активности у 2014. години, у
Центру наводе да је изграђено 23 километра
дистрибутивне мреже подсистема „Вулини“,
водоводни систем „Бањица“, те да је завршен
цјевовод за насеље Баралићи и ре -
конструисан цјевовод (уско грло) у насељу
Вуклишевићи. Такође, започета је изградња
бустер станице за Горње Лусиће. Такође је
изграђено око 20 километара новог
цјевовода, уз учешће грађана у МЗ Рекавице 1

Подстицаје добил
79 пољопривредн
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и МЗ Доња Кола, који су и пуштени у функцију.
У оквиру ових редовних активности, техничка
служба Центра извршила је и око 1.200 разних
интервенција на одржавању водовода, и
прикључено је 230 нових потрошача.
Јесења сјетва: У оптималном агророку
завршена је јесења сјетва на РЕЦ „Мањача“. На
површини од око 40 h, засијане су културе
стрних жита, док је - за прољетну сјетву, 2015.
године планирано засијавање око 70 h
површина. Пољопривредници, који су
заинтересовани за набавку сјеменског
материјала, могли су набавити, за своје
потребе, сјеме житарица по регресираним
цијенама. 
Укупна количина, до сада дистрибуирана
према пољопривредним произвођачима, је
око 50 тона сјемена (тритикале, зоб и раж). За
пољопривреднике су стављени на ра -
сполагање и меркантилно жито (тритикале,
зоб, раж и хељда), такође по регресираној
цијени у количини од 56 тона. 
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Изградња цјевовода у МЗ Рекавице 1

Санирано премоштење преко Врбаса, тотално уништено 
у мајским поплавама

Полављено филтер постројење „Гашића
врело“   

Уништена зона непосредне 
заштите изворишта „Бањица

Санирање штета
проузрокованих
поплавама
Мајске и августовске поплаве причиниле
су велику штету на локалним во -
доводима, која је процијењена на
300.000 КМ. Највећа штету претрпјели су
цјевоводи и објекти у кањону ријеке
Врбас (водоводни систем Гашића врело)
и водозахват на ријеци Бањица
(водоводни систем „Бањица“). У санацију
штета, Центар је максимално ангажовао
властите капацитете, тако да је успјешно
саниран цјевовод  на мосту у Јаго -
дићима, изграђено ново пре моштење
цјевовода преко ријеке Врбас, МЗ
Рекавице 2 и саниране су штете на преко
20 цјевовода (проузроковане клизи -
штима).




