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Назив подстицаја

Премија за производњу дувана у листу

Категорија

Финансијски

Врста

Грант

Циљ

Повећање производње дувана

Правни основ

Одлуке о обезбјеђењу средстава за подстицање развоја полјопривреде и
села (''Службени гласник општине Шамац'', број: 3/09)

На снази од

По доношењу правилника

Критерији за додјелу

(1) Право на премију за производњу дувана у листу имају корисници
уписани у РПГ за произведени и продати осушени дуван, а који су
остварили поЉопривредну производњу на властитим, закупЉеним или
површинама уступЉеним на кориштење, уписаним у Регистар
поЉопривредних газдинстава.
(2) Право на премију из става 1. овог члана остварују корисници
посредством организатора производње и откупа дувана регистрованог за
обавЉање ове дјелатности на подручју Републике Српске, који уз захтјев
прилажу следећу документацију:
а) спецификацију корисника од којих је откупЉен дуван, који садржи:
презиме и име произвођача, мјесто пребивалишта, ЈМБ произвођача, БПГ
чији је произвођач носилац или члан, број уговора, површине засађене
дуваном, количине откупЉеног дувана по типовима, бројеве текућих
рачуна корисника груписаних по банкама (Образац 3. који се налази у
прилогу овог Правилника и чини његов саставни дио, доставЉа се у
физичкој и електронској форми уз захтјев),
б) фотокопију уговора са организатором производње о откупу дувана, и
в) доказ о откупу, односно откупни блок (лист) за испоручен дуван.
(3) Висина премије за производњу дувана у листу износи до 0,10 КМ/ кг, за
произведени и продати осушени дуван. Максимални износ подстицајних
средстава која подносилац захтјева може остварити за ову врсту
подстицаја у текућој години је до 400,00 КМ за кориснике који су
организатору производње из сава 2. овог члана продали до 5 тоне
осушеног дувана, односно до 1000,00 КМ по кориснику за кориснике који
су продали више од 5 тоне осушеног дувана.
(4) Захтјев за исплату премије за дуван подноси се Општини Шамац након
завршетка откупа, а најкасније до 15. децембра текуће године.
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