Прилог 1
ЛИСТИ ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВА
ЗА ПРВИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА МЕРУ 1
ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА ПО СЕКТОРИМА
1.1. СЕКТОР МЛЕКА
1.1.2.2. Машине за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака :
1.1.2.2.1. Специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака;
1.1.2.2.2. Цистерне за дистрибуцију течног стајњака;
1.1.2.2.3. Телескопски манипулатор (телехендлер);
1.1.2.2.4. Предњи и задњи тракторски утоваривачи (прикључна машина);
1.1.2.2.5. Компактни самоходни утоваривач стајњака (bob cat).
1.1.2.7. Машине за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња :
1.1.2.7.1. Балирке и рол балирке;
1.1.2.7.2. Машине за сабијање односно паковање кабасте сточне хране;
1.1.2.7.3. Самоутоварне приколице за прикупљање, превоз и истоварање сена;
1.1.2.7.4. Елеватори за утовар бала на приколице;
1.1.2.7.5. Прикључне тракторске машине за припрему силаже – силажни комбајн;
1.1.2.7.6. Прикључне тракторске косачице;
1.1.2.7.7. Прикључни сакупљачи и растурачи сена;
1.1.2.7.8. Микс приколице.
1.1.2.24. Специјализована возила за транспорт сировог млека
1.2. СЕКТОР МЕСА
1.2.2.1. Машине за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака :
1.2.2.1.1. Специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака;
1.2.2.1.2. Цистерне за дистрибуцију течног стајњака;
1.2.2.1.3. Телескопски манипулатор (телехендлер);
1.2.2.1.4. Предњи и задњи тракторски утоваривачи (прикључна машина);
1.2.2.1.5. Компактни самоходни утоваривач стајњака (bob cat).
1.2.2.7. Машине за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња :
1.2.2.7.1. Балирке и рол балирке;
1.2.2.7.2. Машине за сабијање односно паковање кабасте сточне хране;
1.2.2.7.3. Самоутоварне приколице за прикупљање, превоз и истоварање сена;
1.2.2.7.4. Елеватори за утовар бала на приколице;
1.2.2.7.5. Прикључне тракторске машине за припрему силаже – силажни комбајн;
1.2.2.7.6. Прикључне тракторске косачице;
1.2.2.7.7. Прикључни сакупљачи и растурачи сена;
1.2.2.7.8. Микс приколице.
1.3. СЕКТОР ВОЋА И ПОВРЋА
1.3.3.
Опрема за стакленике, пластенике и објекте за производњу воћа и поврћа –
конструкција, вишегодишње фолије за покривање минималне дебљине 200 микрона и друга
пратећа опрема.
1.3.4.
Опрема за бербу, сортирање, паковање и складиштење и то:
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1.3.4.4. Посебна опрема за бербу воћа и поврћа :
1.3.4.4.1. Садилице и вадилице поврћа;
1.3.4.4.2. Берачи воћа и поврћа, укључујући тресаче и покретне платформе за бербу
воћа и поврћа;
1.3.4.4.3. Машине за скупљање језграстог воћа;
1.3.4.4.4. Елеватори - купилице за утовар извађеног поврћа на њиви.
1.3.4.5. Бокс палете и приколице за превоз и утовар
1.3.4.6. Линије и опрема за чишћење и прање
1.3.4.8. Линије и опрема за сортирање и калибрирање
1.3.4.9. Линије и опрема за паковање и обележавање
1.3.5.
Опрема за системе противградне заштите у воћњацима: стубови, анкери, каблови,
жице, капе, везе, спојнице, мреже, укључујући и рачунарску опрему
1.4. СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ
1.4.2. Опрема и механизација – сејалице и прикључна механизација и опрема за ситњење и
скупљање и брикетирање остатака после жетве
ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА ЗА СВЕ СЕКТОРЕ У ОКВИРУ МЕРЕ
10. ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА ЗА СВЕ СЕКТОРЕ
10.2.1. Машине за примарну обраду земљишта и то:
10.2.1.1. Плугови
10.2.1.2. Тањираче
10.2.2. Машине и опрема за допунску обраду земљишта и то:
10.2.2.1. Ротоситнилице (ротофрезе) и ротодрљаче;
10.2.2.2. Прикључни (међуредни) култиватори, грубери, сетвоспремачи и подривачи;
10.2.2.3. Ваљкови за постсетвену обраду;
10.2.2.4. Машине за уситњавање биљне масе;
10.2.2.5. Навигација за пољопривредне машине.
10.2.3. Машине за ђубрење земљишта - Прикључни расипачи минералног ђубрива минималног
капацитета 500 l
10.2.6. Машине и опрема за заштиту биља:
10.2.6.1. Атомизери
10.2.6.2. Прскалице
10.2.8. Машине и опрема за транспорт – Тракторске приколице

2. ОПШТИ ТРОШАК
2.1. Трошкови за припрему пројекта и техничке документације, као што су накнаде за архитекте,
инжењере и друге консултантске накнаде;
2.2. Трошкови израде студије о процени утицаја на животну средину;
2.3. Трошкови припреме документације за ИПАРД подстицаје (консултантске услуге);
2.4. Студије изводљивости и друге студије у вези са пројектом/бизнис планови.

