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   На основу чл. 43.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,бр. 
101/04, 42/05 и 118/05), чл.44.Статута општине Доњи Жабар(„Службени гласник општине Доњи 
Жабар“, број 6/05)и чл.6.Одлуке о додатним мјерама структурне политике и обезбјеђењу 
средстава за подстицање развоја пољопривреде и села(„Службени гласник општине Доњи 
Жабар“, бр.2/07  и  1/10),Начелник  општине  Доњи  Жабар доноси следећи 

ПРАВИЛНИК  
О УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА И РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА У 2012.ГОДИНИ 

Члан 1. 
   Правилником о условима коришћења и расподјеле  средстава  за  развој  пољопривреде  и села 
у 2012.години (у даљем тексту:Правилник)прописује се расподјела и услови коришћења средстава 
за развој пољопривреде и села предвиђених  буџетом  општине  Доњи  Жабар  за 2012. годину. 
   Средства из става 1.овог члана у укупном износу од 28.000,00 КМ користиће се за подршку 
руралном развоју села и то за: одржавање пољских путева између пољопривредних парцела које 
заједнички користе власници, односно посједници пољопривредног земљишта. 
   Под пољским путевима у смислу овог правилника подразумијевају се некатегорисани путеви  
који повезују парцеле пољопривредног земљишта и шуме,доступни ограниченом броју 
посједника тих земљишта. 

Члан 2. 
   Под одржавањем пољских путева подразумијева се насипање и разгртање природног шљунка 
подесног  за изградњу доњих стројева пута, по пољским путевима на подручју општине  Доњи 
Жабар. 

Члан 3. 
    Право на  подстицајна  средства предвиђена овим Правилником имају  физичка  лица  који  су 
власници  односно  посједници  пољопривредних парцела и  који  заједнички  користе  одређени 
пољски пут до својих  пољопривредних парцела. 
   Правна лица не могу остварити право на подстицајна средства предвиђена овим Правилником. 

Члан 4. 
  Висина подстицајних  средстава  предвиђена буџетом  општине  Доњи Жабар по једном захтјеву 
износиће 75% од укупне цијене материјала и услуга. 
  Преостали износ од 25% сносе власници односно посједници пољопривредног земљишта који 
заједнички користе пољски пут. 

Члан 5. 
   Подстицајна средства односе се на захтјеве који су поднесени административној служби 
општине Доњи Жабар до 10.08.2011.године, а нису реализовани због недостатка средстава у 
буџету за 2011.годину. 

Члан 6. 
   За спровођења овог Правилника задужена је комисија која је формирана по рјешењу број 02-
022-45/11 од 25.07.2011.године. Дужност комисије је да утврди стање и дужину пута, те 
потребну количину материјала за насипање пољских путева. 

 Гласник 
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   Послове из става 1.овог члана Комисија ће решавати у сарадњи са заинтересованим 
власницима/посједницима пољопривредног земљишта. 

Члан 7. 
   Расподјела средстава из члана 1.овог Правилника вршиће се по редоследуподношења захтјева,а 
у  складу са чланом 5. овог Правилника. 

Члан 8. 
   Извођење  радова-насипања  пољских  путева вршиће  најповољнији  понуђач  изабран  у складу 
са Законом о јавним набавкама БиХ. 
   Извођач радова приступиће насипању пољских путева након што подносиоци захтева из члана 
5. овог Правилника, којима су одобрена подстицајна средства уплате износ од 25% од укупне 
цијене радова на рачун извођача радова. 

Члан 9. 
  Надзор над спровођењем одредби овог Правилника вршиће општинска пољопривредна 
инспекција. 

Члан 10. 
   Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,  а  биће објављен  и  у  „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
 
23.3.2012. године                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број: 02-330-1/12                                                                          Стево Стевић, с. р.   
Доњи Жабар 

__________________________________________________ 
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63. Правилник о условима коришћења и расподјеле средстава за развој 

пољопривреде и села у 2012. години 
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