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Повећање производње воћа, поврћа, љековитог биља и гљива

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 воћа, поврћа, љековитог биља и гљива
имају корисници подстицаја за произведено и продато воће, поврће и
гљиве (у даљем тексту: пољ. производ) у текућој години а који су остварили
пољопривредну производњу на властитим, закупљеним или површинама
уступљеним на кориштење те под условом да је исто уписано у регистар
пољопривредних газдинстава.
(2) Право на премију из става 1. овог члана остварују корисници на следећи
начин:
а) посредством организатора производње и откупа пољ. производа
регистрованог за обављање ове дјелатности у Босни и Херцеговини (у
даљем тексту: организатор производње), који уз захтјев прилажу следећу
документацију:
‐ спецификацију корисника од којих су откупљени пољ. производи, која
садржи: презиме и име произвођача, мјесто пребивалишта, ЈМБ
произвођача, број уговора, површине засађене/засијана поврћем, или
воћем, или гљивама, количине откупљених пољ. производа и бројеве
текућих рачуна корисника груписаних по банкама (Образац 4. који се
налази у прилогу овог Правилника и чини његов саставни дио, доставља се
у физичкој и електронској форми уз захтјев), и
‐ доказ о откупу, односно откупни блок (лист) за испоручено поврће, воће
и гљиве.
б) за произвођаче који самостално организују производњу и продају воћа,
на основу захтјева уз који се прилаже записник Комисије, састављен на
основу пријаве производње у текућој години до 31.10. текуће године,
доказ о продаји, односно откупни блок/лист за испоручено вoће и изјава
корисника подстицаја да је сво произведено и продато воће за које се
подноси подстицај из властите производње (Образац 6.).
в) за произвођаче из тачке б) овог става који су у 2018. години остварили
производњу воћа, на основу захтјева уз који се прилаже, доказ о продаји
(откупни блок/лист за испоручено воће) и изјаву корисника подстицаја да
је сво произведено и продато воће за које се подноси подстицај из
властите производње.
(3) Висина премије из става 1. овог члана износи до 0,10 КМ/kg
откупљених пољ. производа. Максимални износ подстицајних средстава
која подносилац захтјева може остварити за ову врсту подстицаја је до
1000,00 КМ по кориснику.
(4) Захтјев за исплату премије за производњу поврћа и гљива подноси се

Општини Шамац након завршетка откупа, а најкасније до 31. маја наредне
године.
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