Службен весник на РСМ, бр. 277 од 28.12.2019 година

20192774399
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 79 став 2 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни
производи (*) (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на 28 декември 2019 година, донесе
ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ВО ТУТУНСКОТО
ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2020 ГОДИНА
I
Средствата за финансирање на активностите во тутунското производство за 2020
година во вкупен износ од 1.800.000.000,00 денари, обезбедени согласно Буџетот на
Република Северна Македонија за 2020 година (,,Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 265/19) раздел 14004 - Агенција за финансиска поддршка на
земјоделството и руралниот развој, програма 2 - Финансиска поддршка во земјоделството
и руралниот развој, потпрограма 20 - Финансиска поддршка во земјоделството, ставка 464
- Разни трансфери, ќе се користат за следната мерка:

II
Корисници на оваа мерка се физички и правни лица кои своето производство на тутун
од реколта 2019 година го продале во регистрирано откупно претпријатие согласно Закон
за тутун, производи од тутун и сродни производи (*).
III
Висината на директните плаќања за произведен и продаден необработен тутун
изнесува 80 денари по килограм за I класа, 70 денари по килограм за II класа и 60 денари
по килограм за III класа, IV класа и ориенталските дополнителни тутуни I и II класа од
типовите Прилеп, Јака и Џебел.
IV
Реализацијата на оваа мерка ќе се врши според откупени количини на необработен
тутун од реколта 2019 година, внесени во Електронскиот систем за евиденција на тутун
(ИСЕТ) од страна на правни лица регистрирани во Регистарот на откупувачи на тутун.
V
Крајниот рок за почетокот на исплата на средствата од оваа програма е април 2020
година.
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VI
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
весник на Република Северна Македонија“, а ќе почне да се применува од 1 јануари 2020
година.
Бр. 45-10871/1
28 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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