На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом 7. Закона о буџету
Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”, број 101/11) и члана
42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 - исправка,
101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси
УРЕДБУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПРЕМИЈЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ДУВАНА У ЛИСТУ
- Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 23/12Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења премије за
производњу дувана у листу (у даљем тексту: премија).
Члан 2.
Физичка лица која се баве производњом дувана у листу (у даљем
тексту: корисник премије) уписанa у Регистар пољопривредних газдинстава са
активним статусом у складу са Правилником о начину и условима уписа и
вођења Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и
промену података и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину
чувања података, као и о условима за пасивни статус пољопривредног
газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 и
15/12 - у даљем тексту: Правилник) и на дан 9. априла 2012. године имају
пријављене површине под одговарајућом групом пољопривредних култура у
складу са Правилником, имају право на премију за уговорену производњу
дувана у листу по килограму предате количине у износу од 20,00 дин/kg за
дуван типа вирџинија, берлеј и оријентал за произведене и испоручене прве
четири класе дувана.
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Организатор производње у смислу ове уредбе јесте правно лице,
односно предузетник који се бави производњом, откупом, односно прерадом
дувана у листу и који је уписан у одговарајући регистар који се води у складу
са законом којим се уређује дуван.
Члан 4.
Корисник премије остварује премију по испоруци произведених
количина дувана у листу организаторима производње.
Захтев за исплату премије подноси се Министарству
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна
плаћања (у даљем тексту: Министарство) до 31. јануара 2013. године на
Обрасцу 1 - Захтев за исплату премије за дуван у листу, који је одштампан уз
ову уредбу и чини њен саставни део.
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Уз захтев из става 2. овог члана подноси се:
1) уговор о производњи дувана у листу закључен са корисником
премије са подацима о површини на којој је уговорена производња дувана у
листу, цени, року и начину исплате, катастарском општином и катастарском
парцелом;
2) обрачун о примљеним количинама дувана у листу по типовима
дувана за прве четири класе дувана оверен од стране пољопривредног
инспектора;
3) списак корисника премије са местом боравка, бројем
пољопривредног газдинства, уговореном површином дувана у листу и износом
премије;
4) документација о упису у одговарајући регистар који се води у
складу са законом којим се уређује дуван;
5) фотокопија овереног обрасца оверених потписа лица
овлашћених за заступање.
Министарство исплаћује премију по пријему обрачуна
прихваћеног потписом од стране корисника премије и провере документације.
Члан 5.
Организатор производње дужан је да документацију која се
подноси уз захтев из члана 4. ове уредбе чува пет година.
Организатор производње дужан је да документацију из става 1.
овог члана стави на увид пољопривредном инспектору приликом контроле која
се спроводи у складу са планом контроле који доноси Министарство.
Члан 6.
Организатор производње преко којег корисник остварује право на
премију дужан је да средства остварена по основу премије исплати кориснику
премије на наменски рачун, најкасније у року од три дана од дана уплате тих
средстава од стране Министарства.
Члан 7.
Средства за спровођење ове уредбе за 2012. годину обезбеђена су
Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”,
број 101/11) у износу одређеном посебним актом Владе, а исплаћују се према
редоследу подношења захтева.
Средства за обавезе по овој уредби у 2013. години обезбеђују се
буџетом Републике Србије у зависности од расположивих средстава у буџету за
ту годину, као и из средстава Фонда за подстицање развоја пољопривредне
производње у Републици.
Члан 8.
Новчаном казном од 100.000 до 1.500.000 динара казниће се за
прекршај правно лице, ако:
1) не поднесе захтев за исплату премије за корисника премије у
складу са овом уредбом;
2) уз захтев из члана 4. ове уредбе поднесе документацију са
нетачним подацима;
3) у року из члана 6. ове уредбе средства остварена по основу
премије не исплати кориснику премије.
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Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за
прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Члан 9.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се за
прекршај предузетник ако:
1) не поднесе захтев за исплату премије за корисника премије у
складу са овом уредбом;
2) уз захтев из члана 4. ове уредбе поднесе документацију са
нетачним подацима;
3) у року из члана 6. ове уредбе средства остварена по основу
премије не исплати кориснику премије.
Члан 10.
Надзор над спровођењем ове уредбе обавља министарство
надлежно за послове пољопривреде.
Члан 11.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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