ПРИЛОГ
ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
ЗА ПОДСТИЦАЈЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ
ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ЕКОНОМСКИХ
АКТИВНОСТИ КРОЗ ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ
НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ГАЗДИНСТВУ

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ МЛЕКА И МАРКЕТИНГ
Инвестиције за које се одобравају подстицаји
Врсте инвестиција
Прихватљиве инвестиције

Редни
број
1) Изградња објеката за прераду, паковање и складиштење млека
с припадајућом унутрашњом и
спољном инфраструктуром
-

2)

Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од
млека
-

-

-

-

просторије
за
прераду,
паковање
и
складиштење млека и нуспроизвода прераде
млека
опрема за вентилацију, климатизацију,
грејање, водоводна, гасна, електрична
инсталација и канализациона мрежа
аутоматски уређаји за узорковање
флексибилна
црева
са
одговарајућим
спојницама и прикључцима
механички филтери
одвајачи ваздуха (деаератори)
хладионици за млеко са пратећом опремом
(вентили, температурне сонде и др)
складишни танкови са пратећом опремом
(мешалице, мерачи и индикатори нивоа,
запремине и температуре, вентили и др)
цевоводи са вентилима
пастеризатори
са
пратећом
опремом
(балансни котлић, пумпе, вентили, сонде за
мерење температуре, уређаји за припрему
вруће воде и др)
центрифугални сепаратори за млеко са
пратећом опремом
бактофуге са пратећом опремом
уређаји за микрофилтрацију млека са
пратећом опремом
уређаји за аутоматску стандардизацију млека
са пратећом опремом
процесни танкови са пратећом опремом
(мешалице, мерачи и индикатори нивоа,
запремине и температуре, вентили и др)
дупликатори-ферментори са припадајућом
опремом (мешалице, мерачи и индикатори

-

-

нивоа, запремине, pH и температуре, вентили
и др)
хомогенизатори за млеко
упаривачи са припадајућом опремом
дозатори за разне врсте додатака (ароме,
пастозни производи од воћа и поврћа и др)
цевасти и плочасти измењивачи топлоте,
термизатори са пратећом опремом и др.
уређаји
за
припрему
и
растварање
прашкастих материја (млека у праху,
чоколадног праха и сл)
уређаји за отапање замрзнутих производа
миксери (мешачи)
тунели за хлађење и ферментацију
танкови за производњу сирева
уређаји за сољење сирева
пресе за сир
калупи за сир
уређаји за резање сира
уређаји за производњу маслаца (бућкалице)
машине пунилице, разне са пратећом
опремом
машине за паковање транспортног (збирног)
паковања
машине за палетизирање
уређаји за означавање и етикетирање
транспортне траке и конвејери
опрема за контролу и аутоматско управљање
са одговарајућим софтверима
амбалажа за пуњење и паковање производа
израђена од метала, стакла, полимерних
материјала,
комбинованих
материјала,
метализованих
и
силиконизованих
полимерних филмова и фолија и др.

ПРОИЗВОДНЕ ЛИНИЈЕ
- процесна опрема за ултрафилтрацију млека
(модули за ултрафилтрацију са пратећом
опремом, танкови и др)
- процесна опрема за производњу сирева (разне
врсте)
- процесна опрема за производњу сирних и
млечних намаза и топљених сирева
- процесна опрема за производњу УХТ
производа
(стерилизатори,
евапоратори,
хомогенизатори, асептик танкови и др)
- процесна опрема за сушење (млека, сурутке и
др. укључујући и храну на бази млека за
одојчад и малу децу)

- процесна
опрема
за
производњу
кондензованог млека
- процесна опрема за производњу сладоледа
- аутоматске линије за пуњење и паковање
производа
3)

Набавка опреме за чишћење, прање
и
дезинфекцију
(стерилизацију)
објеката,
опреме, алата, уређаја и
машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
-

4)

Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за
интерну употребу, као део
прерађивачког погона
-

-

танкови са пратећом опремом (мешалице,
вентили, индикатори нивоа и запремине,
мерачи температуре, кондуктометри, pH
метри и др)
пумпе и цевоводи
уређаји
за
аутоматско
дозирање
концентрованих средстава за прање
линијски кондуктометри и pH метри
пеномати (уређаји за прање пеном)
уређаји за прање и стерилизацију алата и
прибора
уређаји за припрему вруће воде
црева са носачима и пиштољем за воду
уређаји за прање подова
уређаји
за
дезинфекцију
ваздуха
у
производним просторијама
аутоматски уређаји за хемијску анализу
сировог млека (млечна маст, протеини,
лактоза, минералне материје, криоскопска
тачка и др)
аутоматски уређаји за одређивање броја
соматских ћелија и/или бактерија у сировом
млеку
криоскопи
уређаји за испитивање инхибитора и резидуа
у млеку (антибиотици, афлатоксин и др)
центрифуге за одређивање масти по Герберу
сушнице
аутоклави
уређаји за припрему воде (деминерализатори,
дејонизатори, дестилатори и др)
стерилизатори посуђа и прибора
мешалице (механичке, магнетне и др)
уређаји за припрему узорака (миксери,
тресилице и др)
инкубатори
лабораторијски фрижидери и замрзивачи
дигестори
pH метри
влагомери
кондуктометри
ламинарне коморе
UV лампе

-

5)

Маркетинг производа

стерилизатори ваздуха
сигурносни ормани
микроскопи
пламеници
машине за прање лабораторијског посуђа
АТП биолуминесценц или протецт брисеви као
индикатор
присуства
биолошких
(органских) нечистоћа на радним површинама
ваге (техничке и аналитичке)
пећи за жарење
дестилатори за воду
спектрофотометри
грејна тела (грејне плоче, рингле, решои и др)

- етикете
оригиналног
паковања
за
обележавање производа од млека
- трошкови развијања визуелног идентитета и
промоције производа

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ МЕСА И МАРКЕТИНГ
Инвестиције за које се одобравају подстицаји
Врсте инвестиција
Прихватљиве инвестиције

Редни
број
1) Изградња објеката за прераду, паковање и складиштење меса
са припадајућом унутрашњом и
спољном инфраструктуром
-

2)

Набавка
опреме
за омамљивање, клање и обраду
трупова
-

-

просторије
за
прераду,
паковање
и
складиштење меса и нуспроизвода прераде
меса
опрема за вентилацију, климатизацију,
грејање, водоводна, гасна, електрична
инсталација и канализациона мрежа
уређаји и опрема за електрично и/или
механичко омамљивање животиња (свиње,
говеда, овце/козе, живина, риба и др)
опрема за спољашњу обраду трупова свиња
(уређаји за шурење, уређаји за машинско
уклањање
длака/чекиња,
уређаји
за
спаљивање заосталих длака/чекиња, уређаји
за
завршну
спољашњу
обраду
трупа/„полирање”, опрема за завршно прање
трупа и др)
вакуум уређај за обраду ректума
уређаји за скидање коже
опрема/уређаји за расецање трупова на
полутке (тестере)
електрична, пнеуматска или ручна опрема за

-

3)

Набавка опреме за сакупљање, пријем,
чување/складиштење
(хлађење), уклањање и прераду
споредних
производа животињског порекла који нису
за исхрану људи
-

-

4)

Набавка опреме и уређаја за расецање, обраду, прераду,
паковање и означавање меса и уситњеног меса, полупроизвода од меса, машински сепарисаног меса и производа од меса
-

одсецање нејестивих делова трупа (тестере,
клешта и др)
опрема за ветеринарско-санитарни преглед
главе, трупа и унутрашњих органа
опрема за чишћење и прање јестивих делова
(изнутрица) на линији клања
опрема за чишћење, прање и обраду желудаца
и црева
опрема за прихват и транспорт јестивих
делова и споредних производа клања
опрема
за
механички
транспорт
и
савладавање висинске разлике на линијама за
клање животиња и обраду трупова
систем за сакупљање крви на линији клања
(шупљи ножеви, зупчаста пумпа и изоловани
контејнер за привремено складиштење)
уређај и опрема за уклањање и пнеуматски
транспорт садржаја дигестивног тракта из
кланице до места за привремено одлагање
уређај и опрема за уклањање и пнеуматски
транспорт споредних производа животињског
порекла из кланице до места за привремено
одлагање
вакуум уређај са опремом и сабирним танком
за уклањање кичмене мождине из кичменог
стуба говеда
уређаји за вакуум-паковање меса и производа
од меса
уређаји за етикетирење производа и паковања
аутоматске ваге са етикетирком
уређаји за нарезивање меса и производа
машине за паковање у МАП-у меса и
производа од меса
уређаји за скидање омотача
транспортне траке за месо и/или посуде са
сировинама
опрема за расецање меса
машине за сечење меса
уређаји за скидање коже са масног ткива
уређаји за обликовање уситњеног меса и
полупроизвода од меса
уређаји за производњу леда
уређаји за млевење меса (Волф)
уређаји
за
сечење
смрзнутог
меса
(„гиљотине”, дробилице и др)
уређаји за уситњавање меса (кутери,
микрокутери и др)

- уређаји за мешање меса (са и/или без
вакуума)
- машине за механичко сепарисање меса
(сепаратори)
- уређаји и опрема за припрему саламуре
- уређаји и опрема за убризгавање саламуре
(пикл-ињектори)
- уређаји за „масирање” меса (тамблери)
- вакуум пунилице
- опрема за детекцију физичких и механичких
нечистоћа – „X–ray” детектори
- „клипсерице”
- пресе за месо
- уређаји и опрема за дозирање према врсти и
капацитету технолошке линије
- затварачице за конзервисане производе у
херметички затвореним контејнерима у
складу са врстом и капацитетом технолошке
линије
- уређаји и опрема за производњу (припрема,
обрада, пуњење, димљење, ферментацију/
зрење и сушење, складиштење и паковање
ферментисаних производа од меса
- амбалажа за пуњење и паковање производа
израђена од метала, стакла, полимерних
материјала,
метализованих
и
силиконизованих полимерних филмова и
фолија и др.
5)

Набавка опреме и уређаји за хлађење,
пастеризацију
и
стерилизацију меса и производа
од меса
-

опрема и уређаји за хлађење и/или
замрзавање и складиштење смрзнутих
сировина и производа
коморе за термичку обраду - пастеризацију
(„атмоси”, „пастер каде/пастеризатори”)
- уређаји за термичку обраду - стерилизацију
(аутоклави)

6)

Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за
интерну употребу, као део
прерађивачког погона

-

комплет опреме за лабораторију за преглед
меса на присуство ларви трихинеле у месу (са
прибором од стакла), референтном методом
дигестије или еквивалентним методама
(објекти за клање свиња, објекти за клање
коња, објекти за прихват и/или обраду
дивљачи)
криоскопи
сушнице
аутоклави
уређаји за припрему воде (деминерализатори,
дејонизатори, дестилатори и др)

- стерилизатори посуђа и прибора
- мешалице (механичке, магнетне и др)
- уређаји за припрему узорака (миксери,
тресилице и др)
- инкубатори
- лабораторијски фрижидери и замрзивачи
- дигестори
- pH метри
- влагомери
- кондуктометри
- ламинарне коморе
- UV лампе
- стерилизатори ваздуха
- сигурносни ормани
- микроскопи
- пламеници
- машине за прање лабораторијског посуђа
- АТП биолуминесценц или протецт брисеви као
индикатор
присуства
биолошких
(органских) нечистоћа на радним површинама
- салтиметри
- тестови за утврђивање резидуа антибиотика
- уређај за ултра брзу микробиологију (Bacteria
Tracer)
- уређаји за континуалну анализу хемијских
параметара меса у циљу стандардизације
- уређаји за брзу анализу хемијских параметара
меса и производа од меса
- уређаји
за
дигестију и
дестилацију
беланчевина
- анализатори гасних смеша
- ваге (техничке и аналитичке)
- пећи за жарење
- дестилатори за воду
- спектрофотометри
- грејна тела (грејне плоче, рингле, решои и др)
7)

Набавка опреме за чишћење, прање
и
дезинфекцију
(стерилизацију)
објеката,
опреме, алата, уређаја и
машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
-

танкови са пратећом опремом (мешалице,
вентили, индикатори нивоа и запремине,
мерачи температуре, кондуктометри, pH
метри и др)
пумпе и цевоводи
уређаји
за
аутоматско
дозирање
концентрованих средстава за прање
линијски кондуктометри и pH метри
пеномати (уређаји за прање пеном)
уређаји за прање и санитацију/стерилизацију
алата и прибора
- уређаји за припрему вруће воде
- црева са носачима и пиштољем за воду

- уређаји за прање подова
- уређаји
за
дезинфекцију
производним просторијама
8)

Набавка
опреме
дезинфекцију радника

9)

Маркетинг производа

ваздуха

у

за - аутоматске дезобаријере за прање и
дезинфекцију руку и обуће с механизмом
контроле уласка
- лавабои за прање и дезинфекцију руку на
ножни погон или са фотоћелијом
- подне дезобаријере
- машине за прање и сушење радне одеће
- зидни дозатори средстава за прање и
дезинфекцију
- зидни сушачи руку, аутоматски
- зидни држачи папирних убруса
- гардеробни ормани са клупама
- опрема за туш кабине
- етикете
оригиналног
паковања
за
обележавање производа од меса;
- трошкови развијање визуелног идентитета и
промоције производа.

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ ВОЋА,
ПОВРЋА И ГРОЖЂА И МАРКЕТИНГ
Инвестиције за које се одобравају подстицаји
Врсте инвестиција
Прихватљиве инвестиције

Редни
број
1) Изградња објеката за прераду, паковање и складиштење воћа,
поврћа
и
грожђа
и
дегустационих сала за вина са
припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром

просторије
за
прераду,
паковање
и
складиштење воћа, поврћа и грожђа и
дегустационих сала за вина и нуспроизвода
прераде воћа, поврћа и грожђа
опрема за вентилацију, климатизацију,
грејање, водоводна, гасна, електрична
инсталација и канализациона мрежа

2)

Набавка опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и грожђа, као и њихових производа
-

сушаре (тунелске, тракасте, коморне и др)
опрема и уређаји за сушење у вакууму
опрема и уређаји за микроталасно сушење
опрема и уређаји за осмотско сушење
опрема и уређаји за сушење замрзавањем
(лиофилизација) – лиофилизатор

3)

Набавка опреме и уређаја за - континуални тунел за замрзавање
замрзавање воћа и поврћа, као и - уређај за замрзавање у блоковима

њихових производа

- класичан тунел

4)

Набавка опреме и уређаја за - бланшери разни, са припадајућом опремом
бланширање, пастеризацију и - пастеризатори (плочасти, цевни, тунелски и
стерилизацију производа
др)
- стерилизатори (хоризонтални, вертикални,
континуални и дисконтинуални, односно
аутоклави)
- пастер када

5)

Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање њихових
производа
-

-

-

-

ваге (колске, подне и др)
транспортери (хоризонтални, коси или
вертикални)
инспекциона трака
механички филтери
пумпе разне (центрифугалне, зупчасте,
монопумпе за густе масе)
одвајачи ваздуха (деаератори)
суви и ваздушни пречистач
опрема и уређаји за вађење семене ложе,
одвајање, сечење, љуштење, млевење и
пасирање воћа, поврћа и грожђа
опрема за одвајање коштица
уређаји за концентрисање (упаривачи разни,
са припадајућом опремом, уређаји за
реверсну осмозу и криоконцентрисање)
уређаји за пуњење и дозирање налива са
припадајућом опремом
уређаји
за
одмеравање
и
дозирање
компоненти са припадајућом опремом
уређаји за паковање са припадајућом опремом
машине за паковање транспортног (збирног)
паковања и машине за палетизирање палетизер
уређаји за прање амбалаже разне, са
припадајућом опремом
опрема за детекцију физичких и механичких
нечистоћа – „X-ray” детектори
уређаји за затварање амбалаже, ручни и
аутоматски, са одговарајућом опремом
уређаји за етикетирање, разни
уређаји за припрему технолошке и техничке
воде
пресе за цеђење уља
амбалажа за пуњење и паковање производа
израђена од дрвета, метала, стакла,
полимерних материјала, метализованих и
силиконизованих полимерних филмова и

фолија и др.

6)

Набавка опреме за производњу (1) опрема за примарну прераду грожђа:
вина,
ракија
и
других
алкохолних пића, као и опреме - пријемни вибро сто
за дегустационе сале
- тракасти сто за селекцију целог грожђа
- елеватор за транспорт грожђа
- руљача динамица 100
- вибрациони сто за ручну селекцију бобица
- опрема за аутоматску селекцију бобица
грожђа
- муљача динамица 100
- перисталтичка пумпа за транспорт кљука
- затворена пнеуматска преса
- клипна пумпа за транспорт шире
- моно пумпа за транспорт шире
- перисталтичка пумпа за транспорт шире
- импелер пумпа за транспорт шире
- ротациони вакуум филтер
- плочасти филтер
- наплавни филтер
- cross flow филтер
- убодна мешалица
(2) опрема за ферментацију за бела и црвена
вина:
- танкови са плаштовима за хлађење и грејање
- танкови са плаштовима за хлађење и грејање
- винификатори за ферментацију и мацерацију
црвених вина са плаштовима за хлађење и
грејање
- винификатори за ферментацију и мацерацију
црвених вина са плаштовима за хлађење и
грејање
- винификатори за ферментацију и мацерацију
црвених вина са плаштовима за хлађење и
грејање
- танк за хладну стабилизацију белих и розе
вина
- чилер
- пумпе за претакање, клипна пумпа
- пумпе за претакање, моно пумпа
- пумпе за претакање, перисталтичка пумпа
- пумпе за претакање, импелер пумпа
(3) опрема за чување и неговање вина:
- бачва за чување и одлежавање вина

- бачва за чување и одлежавање вина
- барик буре за чување и одлежавање вина
(4) опрема за пуњење вина:
- линија за пуњење, моноблок са испирањем
боца, сушењем, пуњењем и чепилицом
- линија за етикетирање боца и стављање
капица
- микрофилтер
- пумпа са baypas-ом
(5) опрема за ракију и друга алкохолна пића:
- инокс судови и универзалне посуде за ракију
- парни генератори за стерилизацију опреме и
судова и уређаји за прање
- дрвени судови и бурићи за барикирање
- филтери
- муљаче
- пумпе
- центрифугални сепаратори
- линије за пуњење и етикетирање уз
одговарајућу опрему, пунилице, етикетирке и
чепилице
- пнеуматске пресе
- млинови и пасирке за воће
- казани за дестилацију
- опрема за транспорт у склопу дестилерије
(палете за боце, контејнери, постоља за дрвену
барик бурад и опрема за окретање боца)
- опрема за прање и хигијенско сушење руку у
погону и санитарним чворовима (укључујући
и тушеве), опрема за гардеробне просторије,
као и опрема за чишћење, прање и
дезинфекцију одеће и обуће
- опрема за физичку, хемијску и биолошку
обраду отпадних вода, као и опрема за
спречавање загађења/контаминације ваздуха
- опрема за климатизацију, грејање и
вентилацију
објеката
за
прераду
и
складиштење
(6) Опрема за дегустационе сале
-

7)

Мобилијар (намештај)
дегустационих сала

за

опремање

Набавка опреме за чишћење, - танкови са пратећом опремом (мешалице,
прање
и
дезинфекцију вентили, индикатори нивоа и запремине,

(стерилизацију)
објеката,
опреме, алата, уређаја и
машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
-

8)

Набавка
опреме
дезинфекцију радника

9)

Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона
-

мерачи температуре, кондуктометри, pH
метри и др)
пумпе и цевоводи
уређаји
за
аутоматско
дозирање
концентрованих средстава за прање
линијски кондуктометри и pH метри
пеномати (уређаји за прање пеном)
уређаји за прање и стерилизацију алата и
прибора
уређаји за припрему вруће воде
црева са носачима и пиштољем за воду
уређаји за прање подова
уређаји
за
дезинфекцију
ваздуха
у
производним просторијама

за - аутоматске дезобаријере за прање и
дезинфекцију руку и обуће с механизмом
контроле уласка
- лавабои за прање и дезинфекцију руку на
ножни погон или са фотоћелијом
- подне дезобаријере
- машине за прање и сушење радне одеће
- зидни дозатори средстава за прање и
дезинфекцију
- зидни сушачи руку, аутоматски
- зидни држачи папирних убруса
- гардеробни ормани са клупама
- опрема за туш кабине

-

криоскопи
сушнице
аутоклави
стерилизатори посуђа и прибора
мешалице (механичке, магнетне и др)
уређаји за припрему узорака (миксери,
тресилице и др)
лабораторијски фрижидери и замрзивачи
pH метри
кондуктометри
ламинарне коморе
UV лампе
стерилизатори ваздуха
микроскопи
пламеници
машине за прање лабораторијског посуђа
термометри
рефрактометар, ручни или стони, дигитални
или аналогни
фотометри

- титратори
(за
одређивање
киселина,
алкохола, сумпор-диоксида и других
параметара)
- калибрацијски и остали стандардни раствори
- сетови за колориметријска испитивања
- мерачи температуре и влаге
- ваге (техничке и аналитичке)
- пећи за жарење
- дестилатори за воду
- спектрофотометри
- грејна тела (грејне плоче, рингле, решои и
др)
10) Маркетинг производа

- етикете
оригиналног
паковања
за
обележавање производа од воћа, поврћа и
грожђа;
- трошкови развијање визуелног идентитета и
промоције производа.

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ
УЉАНИХ КУЛТУРА И МАРКЕТИНГ
Инвестиције за које се одобравају подстицаји
Врсте инвестиција
Прихватљиве инвестиције

Редни
број
1) Изградња објеката за пријем, чишћење,
сушење,
складиштење,
прераду
и
паковање уљаних култура с
припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром
-

просторије
за
чишћење,
сушење,
складиштење, прераду и паковање уљаних
култура и нуспроизвода прераде уљаних
култура
опрема за вентилацију, климатизацију,
грејање, водоводна, гасна, електрична
инсталација и канализациона мрежа
сушаре (тунелске, тракасте, коморне и др)
опрема и уређаји за сушење у вакууму
опрема и уређаји за микроталасно сушење
опрема и уређаји за осмотско сушење

2)

Набавка опреме и уређаја за - пресе за хладно цеђење уља (екструзионе,
хладно цеђење уљаних култура пужне, хидрауличне)

3)

Набавка опреме и уређаја за - опрема и уређаји за:
физичку рафинацију уљаних
- хладно дегумирање и деваксацију
култура
- бељење
- бинтеризација
- деацидификација са деодоризацијом
Набавка опреме за пуњење и - ваге (колске, подне и др)

4)

паковање уља

5)

- механички филтери
- линије са уређајима за дозирање и пуњење
уља
- уређаји за паковање са припадајућом опремом
- машине за паковање транспортног (збирног)
паковања
- уређаји за прање амбалаже разне, са
припадајућом опремом
- опрема за детекцију физичких и механичких
нечистоћа – „X-ray” детектори
- уређаји за затварање амбалаже, ручни и
аутоматски, са одговарајућом опремом
- уређаји за етикетирање, разни
- уређаји за припрему технолошке и техничке
воде

Набавка опреме за чишћење, прање
и
дезинфекцију
(стерилизацију)
објеката,
опреме, алата, уређаја и
машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
-

танкови са пратећом опремом (мешалице,
вентили, индикатори нивоа и запремине,
мерачи температуре, кондуктометри, pH
метри и др)
пумпе и цевоводи
уређаји
за
аутоматско
дозирање
концентрованих средстава за прање
линијски кондуктометри и pH метри
пеномати (уређаји за прање пеном)
уређаји за прање и стерилизацију алата и
прибора
уређаји за припрему вруће воде
црева са носачима и пиштољем за воду
уређаји за прање подова
уређаји
за
дезинфекцију
ваздуха
у
производним просторијама

6)

Набавка
опреме
дезинфекцију радника

за - аутоматске дезобаријере за прање и
дезинфекцију руку и обуће с механизмом
контроле уласка
- лавабои за прање и дезинфекцију руку на
ножни погон или са фотоћелијом
- подне дезобаријере
- машине за прање и сушење радне одеће
- зидни дозатори средстава за прање и
дезинфекцију
- зидни сушачи руку, аутоматски
- зидни држачи папирних убруса
- гардеробни ормани са клупама
- опрема за туш кабине

7)

Набавка лабораторијске опреме - криоскопи

(без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона
-

-

8)

Маркетинг производа

сушнице
аутоклави
стерилизатори посуђа и прибора
мешалице (механичке, магнетне и др)
уређаји за припрему узорака (миксери,
тресилице и др)
лабораторијски фрижидери и замрзивачи
pH метри
кондуктометри
ламинарне коморе
UV лампе
стерилизатори ваздуха
микроскопи
пламеници
машине за прање лабораторијског посуђа
термометри
рефрактометар, ручни или стони, дигитални
или аналогни
фотометри
титратори
(за
одређивање
киселина,
алкохола, сумпор-диоксида и других
параметара)
калибрацијски и остали стандардни раствори
сетови за колориметријска испитивања
мерачи температуре и влаге
ваге (техничке и аналитичке)
пећи за жарење
дестилатори за воду
спектрофотометри
грејна тела (грејне плоче, рингле, решои и
др)

- етикете
оригиналног
паковања
за
обележавање производа од уљаних култура;
- трошкови развијање визуелног идентитета и
промоције производа.

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ ГАЈЕНОГ ЗАЧИНСКОГ,
ЛЕКОВИТОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА, КАО И МАРКЕТИНГ
Инвестиције за које се одобравају подстицаји
Редни
Врсте инвестиција
Прихватљиве инвестиције
број
1) Изградња објеката за прераду, - просторије
за
прераду,
паковање
и
паковање
и
складиштење складиштење гајеног зачинског, лековитог и
гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља и нуспроизвода прераде
ароматичног
биља
с гајеног зачинског, лековитог и ароматичног
припадајућом унутрашњом и биља

спољном инфраструктуром

- опрема за вентилацију, климатизацију,
грејање, водоводна, гасна, електрична
инсталација и канализациона мрежа

2)

Набавка опреме и уређаја за сушење гајеног зачинског,
лековитог и ароматичног биља, као и њихових производа
-

сушаре (соларне, шаржне, тунелске, тракасте,
коморне и др)
опрема и уређаји за сушење у вакууму
опрема и уређаји за микроталасно сушење
опрема и уређаји за осмотско сушење
опрема и уређаји за сушење замрзавањем
(лиофилизација) – лиофилизатор

3)

Набавка опреме за прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља као и
њихових производа
-

ваге (колске, подне и др)
транспортери (хоризонтални, коси или
вертикални)
опрема и уређаји за уситњавање (млевење,
сецкање), одвајање листа од стабла (реблер),
љуштење,
просејавање
(сита)
гајеног
зачинског, лековитог и ароматичног биља

4)

Набавка опреме и уређаја за - опрема и уређаји за дестилацију водом,
дестилацију гајеног зачинског, алкохолом и уљима гајеног зачинског,
лековитог и ароматичног биља, лековитог и ароматичног биља
као и њихових производа (за
потребе
фармацеутске
индустрије)
Набавка опреме и уређаја за - опрема и уређаји за екстракцију гајеног
екстракцију гајеног зачинског, зачинског, лековитог и ароматичног биља и то
лековитог и ароматичног биља, за:
као и њихових производа
- хидродестилацију мањег капацитета,
- дестилацију воденом паром (генератор паре) и
- екстракцију модификованом апаратуоме за
печење ракије
Набавка опреме и уређаја за - ваге (колске, подне и др)
паковање
и
складиштење - механички филтери
гајеног зачинског, лековитог и - уређаји за прање амбалаже разне, са
ароматичног биља, као и припадајућом опремом
њихових производа
- линије са уређајима за дозирање и пуњење
- опрема за детекцију физичких и механичких
нечистоћа – „X-ray” детектори
- уређаји за паковање са припадајућом опремом
- уређаји за затварање амбалаже, ручни и
аутоматски, са одговарајућом опремом
- уређаји за етикетирање, разни
- машине за паковање транспортног (збирног)
паковања
- уређаји за припрему технолошке и техничке
воде
- уређаји за концентрисање (упаривачи разни,

5)

6)

7)

са припадајућом опремом, уређаји за
реверсну осмозу и криоконцентрисање)
уређаји за одмеравање и дозирање компоненти
са припадајућом опремом
Набавка опреме за чишћење, - танкови са пратећом опремом (мешалице,
прање
и
дезинфекцију вентили, индикатори нивоа и запремине,
(стерилизацију)
објеката, мерачи температуре, кондуктометри, pH
опреме, алата, уређаја и метри и др)
машина, укључујући и опрему - пумпе и цевоводи
за гардеробе и санитарне - уређаји
за
аутоматско
дозирање
просторије
концентрованих средстава за прање
- линијски кондуктометри и pH метри
- пеномати (уређаји за прање пеном)
- уређаји за прање и стерилизацију алата и
прибора
- уређаји за припрему вруће воде
- црева са носачима и пиштољем за воду
- уређаји за прање подова
- уређаји
за
дезинфекцију
ваздуха
у
производним просторијама

8)

Набавка
опреме
дезинфекцију радника

за - аутоматске дезобаријере за прање и
дезинфекцију руку и обуће с механизмом
контроле уласка
- лавабои за прање и дезинфекцију руку на
ножни погон или са фотоћелијом
- подне дезобаријере
- машине за прање и сушење радне одеће
- зидни дозатори средстава за прање и
дезинфекцију
- зидни сушачи руку, аутоматски
- зидни држачи папирних убруса
- гардеробни ормани са клупама
- опрема за туш кабине

9)

Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона
-

криоскопи
сушнице
аутоклави
стерилизатори посуђа и прибора
мешалице (механичке, магнетне и др)
уређаји за припрему узорака (миксери,
тресилице и др)
лабораторијски фрижидери и замрзивачи
pH метри
кондуктометри
ламинарне коморе
UV лампе
стерилизатори ваздуха
микроскопи

-

-

10) Маркетинг производа

пламеници
машине за прање лабораторијског посуђа
термометри
рефрактометар, ручни или стони, дигитални
или аналогни
фотометри
титратори
(за
одређивање
киселина,
алкохола, сумпор-диоксида и других
параметара)
калибрацијски и остали стандардни раствори
сетови за колориметријска испитивања
мерачи температуре и влаге
ваге (техничке и аналитичке)
пећи за жарење
дестилатори за воду
спектрофотометри
грејна тела (грејне плоче, рингле, решои и
др)

- етикете
оригиналног
паковања
за
обележавање производа од гајеног зачинског,
лековитог и ароматичног биља;
- трошкови развијање визуелног идентитета и
промоције производа.

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ
ПЧЕЛИЊИХ ПРОИЗВОДА И МАРКЕТИНГ
Инвестиције за које се одобравају подстицаји
Врсте инвестиција
Прихватљиве инвестиције

Редни
број
1) Изградња објеката за прераду, паковање
и
складиштење
пчелињих
производа
са
припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром
-

2)

Набавка опреме и уређаја за прераду пчелињих производа
-

просторије
за
прераду,
паковање
и
складиштење
пчелињих
производа
и
нуспроизвода прераде пчелињих производа
сушаре за полен укључујући и соларне
опрема за вентилацију, климатизацију,
грејање, водоводна, гасна, електрична
инсталација и канализациона мрежа

топионици за восак (парни, сунчани,
електрични)
посуде за пречишћавање воска
стерилизатор воска и посуде за стерилизацију
воска
- калупи за израду сатних и матичних основа
- декристализатори меда
- пастеризатори за мед

-

-

-

3)

рефраткометри
сепаратори меда, воска и матичне млечи
пумпе за мед
сушионици за полен
млинови за полен;
опрема и уређаји за сушење полена
електронске ваге и пратећа опрема
агрегати
пумпе разне (центрифугалне, зупчасте,
монопумпе за густе масе)
филтери
одвајачи ваздуха (деаератори)
суви и ваздушни пречистач
опрема и уређаји за одвајање, сечење,
љуштење, млевење и пасирање додатака
пчелињим производима
уређаји за концентрисање (упаривачи разни,
са припадајућом опремом, уређаји за реверзну
осмозу и криоконцентрисање)
уређаји за пуњење и дозирање налива са
припадајућом опремом
уређаји
за
одмеравање
и
дозирање
компоненти са припадајућом опремом

Набавка опреме и уређаја за - дупликатори за мед, са или без мешача
паковање
и
складиштење - електричне пумпе и пунилице за мед
пчелињих производа
- прохромска амбалажа за складиштење
пчелињих производа
- пластична
амбалажа
за
складиштење
пчелињих производа
- аутоматски сто за паковање пчелињих
производа
- дозатор за мед
- хомогенизатор
- мешалица
- опрема за складиштење додатака у мед
(полен, прополис, матична млеч, суво воће,
орашасти плодови и др)
- ваге
- уређаји за паковање са припадајућом опремом
- машине за паковање транспортног (збирног)
паковања и машине за палетизирање палетизер
- уређаји за прање амбалаже разне, са
припадајућом опремом
- опрема за детекцију физичких и механичких
нечистоћа – „X-ray” детектори
- уређаји за затварање амбалаже, ручни и
аутоматски, са одговарајућом опремом
- уређаји за етикетирање, разни

- уређаји за припрему технолошке и техничке
воде
4)

Набавка опреме за чишћење, прање
и
дезинфекцију
(стерилизацију)
објеката,
опреме, алата, уређаја и
машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
-

5)

Набавка
опреме
дезинфекцију радника

6)

Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона
-

танкови са пратећом опремом (мешалице,
вентили, индикатори нивоа и запремине,
мерачи температуре, кондуктометри, pH
метри и др)
пумпе и цевоводи
уређаји
за
аутоматско
дозирање
концентрованих средстава за прање
линијски кондуктометри и pH метри
пеномати (уређаји за прање пеном)
уређаји за прање и стерилизацију алата и
прибора
уређаји за припрему вруће воде
црева са носачима и пиштољем за воду
уређаји за прање подова
уређаји
за
дезинфекцију
ваздуха
у
производним просторијама

за - аутоматске дезобаријере за прање и
дезинфекцију руку и обуће с механизмом
контроле уласка
- лавабои за прање и дезинфекцију руку на
ножни погон или са фотоћелијом
- подне дезобаријере
- машине за прање и сушење радне одеће
- зидни дозатори средстава за прање и
дезинфекцију
- зидни сушачи руку, аутоматски
- зидни држачи папирних убруса
- гардеробни ормани са клупама
- опрема за туш кабине

-

криоскопи
сушнице
аутоклави
стерилизатори посуђа и прибора
мешалице (механичке, магнетне и др)
уређаји за припрему узорака (миксери,
тресилице и др)
лабораторијски фрижидери и замрзивачи
pH метри
кондуктометри
ламинарне коморе
UV лампе
стерилизатори ваздуха
микроскопи
пламеници

- машине за прање лабораторијског посуђа
- термометри
- рефрактометар, ручни или стони, дигитални
или аналогни
- фотометри
- титратори
(за
одређивање
киселина,
алкохола, сумпор-диоксида и других
параметара)
- калибрацијски и остали стандардни раствори
- сетови за колориметријска испитивања
- мерачи температуре и влаге
- ваге (техничке и аналитичке)
- пећи за жарење
- дестилатори за воду
- спектрофотометри
- грејна тела (грејне плоче, рингле, решои и
др)
7)

Маркетинг производа

- етикете
оригиналног
паковања
за
обележавање
пчелињих
производа
и
производа од пчелињих производа са
додацима
- трошкови развијања визуелног идентитета и
промоције производа

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ
ГАЈЕНИХ ВРСТА ГЉИВА И МАРКЕТИНГ
Инвестиције за које се одобравају подстицаји
Врсте инвестиција
Прихватљиве инвестиције

Редни
број
1) Изградња објеката за прераду, паковање
и
складиштење
гајених
врста
гљива
с
припадајућом унутрашњом и спољном инфраструктуром

просторије
за
прераду,
паковање
и
складиштење гајених врста гљива и
нуспроизвода прераде гајених врста гљива
опрема за вентилацију, климатизацију,
грејање, водоводна, гасна, електрична
инсталација и канализациона мрежа

2)

Набавка опреме и уређаја за сушење гајених врста гљива, као и њихових производа
-

сушаре (тунелске, тракасте, коморне и др)
опрема и уређаји за сушење у вакууму
опрема и уређаји за микроталасно сушење
опрема и уређаји за осмотско сушење
опрема и уређаји за сушење замрзавањем
(лиофилизација) – лиофилизатор

3)

Набавка опреме и уређаја за - континуални тунел за замрзавање

4)

5)

замрзавање
гајених
врста гљива,
као
и
њихових производа
Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа
-

уређај за замрзавање у блоковима
класичан тунел

Набавка опреме за пријем, прераду, пуњење и паковање гајених врста гљива и њихових
производа
-

ваге (колске, подне и др)
транспортери (хоризонтални, коси или
вертикални)
инспекциона трака
механички филтери
пумпе разне (центрифугалне, зупчасте,
монопумпе за густе масе)
одвајачи ваздуха (деаератори)
суви и ваздушни пречистач
опрема и уређаји за одвајање, сечење,
љуштење, млевење и пасирање гајених врста
гљива
уређаји за концентрисање (упаривачи разни,
са припадајућом опремом, уређаји за
реверсну осмозу и криоконцентрисање)
уређаји за пуњење и дозирање налива са
припадајућом опремом
уређаји
за
одмеравање
и
дозирање
компоненти са припадајућом опремом
уређаји за паковање са припадајућом опремом
машине за паковање транспортног (збирног)
паковања и машине за палетизирање палетизер
уређаји за прање амбалаже разне, са
припадајућом опремом
опрема за детекцију физичких и механичких
нечистоћа – „X-ray” детектори
уређаји за затварање амбалаже, ручни и
аутоматски, са одговарајућом опремом
уређаји за етикетирање, разни
уређаји за припрему технолошке и техничке
воде

бланшери разни, са припадајућом опремом
пастеризатори (плочасти, цевни, тунелски и
др)
стерилизатори (хоризонтални, вертикални,
континуални и дисконтинуални, односно
аутоклави)
- пастер када

-

-

-

-

6)

Набавка опреме за чишћење, прање
и
дезинфекцију
(стерилизацију)
објеката,
опреме, алата, уређаја и
машина, укључујући и опрему -

танкови са пратећом опремом (мешалице,
вентили, индикатори нивоа и запремине,
мерачи температуре, кондуктометри, pH
метри и др)
пумпе и цевоводи

за гардеробе
просторије

и

санитарне - уређаји
за
аутоматско
дозирање
концентрованих средстава за прање
- линијски кондуктометри и pH метри
- пеномати (уређаји за прање пеном)
- уређаји за прање и стерилизацију алата и
прибора
- уређаји за припрему вруће воде
- црева са носачима и пиштољем за воду
- уређаји за прање подова
- уређаји
за
дезинфекцију
ваздуха
у
производним просторијама

7)

Набавка опреме за
дезинфекцију радника

- аутоматске дезобаријере за прање и
дезинфекцију руку и обуће с механизмом
контроле уласка
- лавабои за прање и дезинфекцију руку на
ножни погон или са фотоћелијом
- подне дезобаријере
- машине за прање и сушење радне одеће
- зидни дозатори средстава за прање и
дезинфекцију
- зидни сушачи руку, аутоматски
- зидни држачи папирних убруса
- гардеробни ормани са клупама
- опрема за туш кабине

8)

Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона
-

криоскопи
сушнице
аутоклави
стерилизатори посуђа и прибора
мешалице (механичке, магнетне и др)
уређаји за припрему узорака (миксери,
тресилице и др)
лабораторијски фрижидери и замрзивачи
pH метри
кондуктометри
ламинарне коморе
UV лампе
стерилизатори ваздуха
микроскопи
пламеници
машине за прање лабораторијског посуђа
термометри
рефрактометар, ручни или стони, дигитални
или аналогни
фотометри
титратори
(за
одређивање
киселина,
алкохола, сумпор-диоксида и других
параметара)

-

9)

Маркетинг производа

калибрацијски и остали стандардни раствори
сетови за колориметријска испитивања
мерачи температуре и влаге
ваге (техничке и аналитичке)
пећи за жарење
дестилатори за воду
спектрофотометри
грејна тела (грејне плоче, рингле, решои и
др)

- етикете
оригиналног
паковања
за
обележавање производа од гајених врста
гљива
- трошкови развијања визуелног идентитета и
промоције производа

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ
ПЛОДОВА САКУПЉЕНИХ ИЗ ПРИРОДЕ И МАРКЕТИНГ
Инвестиције за које се одобравају подстицаји
Врсте инвестиција
Прихватљиве инвестиције

Редни
број
1) Изградња објеката за прераду, паковање
и
складиштење
плодова
сакупљених
из
природе
с
припадајућом
унутрашњом
и
спољном инфраструктуром

просторије
за
прераду,
паковање
и
складиштење плодова сакупљених из природе
и нуспроизвода прераде плодова сакупљених
из природе
опрема за вентилацију, климатизацију,
грејање, водоводна, гасна, електрична
инсталација и канализациона мрежа

2)

Набавка опреме и уређаја за сушење плодова сакупљених из природе, као и њихових производа
-

сушаре (тунелске, тракасте, коморне и др)
опрема и уређаји за сушење у вакууму
опрема и уређаји за микроталасно сушење
опрема и уређаји за осмотско сушење
опрема и уређаји за сушење замрзавањем
(лиофилизација) – лиофилизатор

3)

Набавка опреме и уређаја за замрзавање
плодова сакупљених из природе, као и њихових производа
Набавка опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију производа
-

континуални тунел за замрзавање
уређај за замрзавање у блоковима
класичан тунел

4)

бланшери разни, са припадајућом опремом
пастеризатори (плочасти, цевни, тунелски и
др)
стерилизатори (хоризонтални, вертикални,
континуални и дисконтинуални, односно

аутоклави)
- пастер када
5)

Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање њихових
производа
-

-

-

-

6)

Набавка опреме за чишћење, прање
и
дезинфекцију
(стерилизацију)
објеката,
опреме, алата, уређаја и
машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије
-

ваге (колске, подне и др)
транспортери (хоризонтални, коси или
вертикални)
инспекциона трака
механички филтери
пумпе разне (центрифугалне, зупчасте,
монопумпе за густе масе)
одвајачи ваздуха (деаератори)
суви и ваздушни пречистач
опрема и уређаји за одвајање, сечење,
љуштење, млевење и пасирање гајених врста
гљива
уређаји за концентрисање (упаривачи разни,
са припадајућом опремом, уређаји за
реверсну осмозу и криоконцентрисање)
уређаји за пуњење и дозирање налива са
припадајућом опремом
уређаји
за
одмеравање
и
дозирање
компоненти са припадајућом опремом
уређаји за паковање са припадајућом опремом
машине за паковање транспортног (збирног)
паковања и машине за палетизирање палетизер
уређаји за прање амбалаже разне, са
припадајућом опремом
опрема за детекцију физичких и механичких
нечистоћа – „X-ray” детектори
уређаји за затварање амбалаже, ручни и
аутоматски, са одговарајућом опремом
уређаји за етикетирање, разни
уређаји за припрему технолошке и техничке
воде

танкови са пратећом опремом (мешалице,
вентили, индикатори нивоа и запремине,
мерачи температуре, кондуктометри, pH
метри и др)
пумпе и цевоводи
уређаји
за
аутоматско
дозирање
концентрованих средстава за прање
линијски кондуктометри и pH метри
пеномати (уређаји за прање пеном)
уређаји за прање и стерилизацију алата и
прибора
- уређаји за припрему вруће воде
- црева са носачима и пиштољем за воду

- уређаји за прање подова
- уређаји
за
дезинфекцију
производним просторијама
7)

Набавка
опреме
дезинфекцију радника

8)

Набавка лабораторијске опреме (без стакленог прибора) за интерну употребу, као део прерађивачког погона
-

ваздуха

у

за - аутоматске дезобаријере за прање и
дезинфекцију руку и обуће с механизмом
контроле уласка
- лавабои за прање и дезинфекцију руку на
ножни погон или са фотоћелијом
- подне дезобаријере
- машине за прање и сушење радне одеће
- зидни дозатори средстава за прање и
дезинфекцију
- зидни сушачи руку, аутоматски
- зидни држачи папирних убруса
- гардеробни ормани са клупама
- опрема за туш кабине

-

-

криоскопи
сушнице
аутоклави
стерилизатори посуђа и прибора
мешалице (механичке, магнетне и др)
уређаји за припрему узорака (миксери,
тресилице и др)
лабораторијски фрижидери и замрзивачи
pH метри
кондуктометри
ламинарне коморе
UV лампе
стерилизатори ваздуха
микроскопи
пламеници
машине за прање лабораторијског посуђа
термометри
рефрактометар, ручни или стони, дигитални
или аналогни
фотометри
титратори
(за
одређивање
киселина,
алкохола, сумпор-диоксида и других
параметара)
калибрацијски и остали стандардни раствори
сетови за колориметријска испитивања
мерачи температуре и влаге
ваге (техничке и аналитичке)
пећи за жарење
дестилатори за воду

- спектрофотометри
- грејна тела (грејне плоче, рингле, решои и
др)
9)

Маркетинг производа

- етикете
оригиналног
паковања
за
обележавање
производа
од
плодова
сакупљених из природе;
- трошкови развијање визуелног идентитета и
промоције производа.
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