Прилог 1
ТАБЕЛА – ПОДСТИЦАЈИ И ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И
ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ
Ред.
број

Врста програма и
подстицаја

Прихватљиве инвестиције

I. Програм за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и
складиштење воћа и поврћа

1)

Подстицаји за
изградњу објекта за
чување и складиштење
воћа и поврћа

(1) Трошкови изградње објекта за чување и складиштење
воћа и поврћа
(1) Компресори

2)

Подстицаји за набавку
нове опреме за објекте
за чување и
складиштење воћа и
поврћа

(2) Испаривачи
(3) Кондензатори
(4) Панели са металном конструкцијом
(5) Врата за коморе
(1) Калибратори
(2) Класирке
(3) Сортирке
(4) Опрема – линија за паковање и обележавање производа

3)

Подстицаји за набавку
нове опреме за
припрему воћа и
поврћа за тржиште

(5) Пакерице са аутоматским вагама
(6) Полирке
(7) Бокс палете за транспорт и складиштење производа, рам
палете и палетни регали
(8) Метал детектори
(9) Опрема – линија за чишћење и прање производа
(10) Колске ваге

II. Програм за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење
примарне сточарске производње

1)

Подстицаји за
изградњу објекта за
смештај свиња, оваца и
коза

(1) Трошкови изградње објекта за смештај свиња, оваца и
коза

2)

Подстицаји за набавку

(1) Опрема за објекте за смештај крава, оваца и коза за

нове опреме за објекат
за смештај животиња

производњу млека и товних јунади са припадајућим
категоријама:
1.1 Шталска опрема
1.2 Опрема за мужу (музилице и затворени системи за мужу
у слободном и везаном систему држања)
1.3 Опрема за хлађење и складиштење млека (лактофризи)
(2) Опрема за објекте за смештај крмача и одгој прасади и
тов свиња
(3) Опрема за објекте за држање, одгој и тов оваца и коза
(4) Опрема за објекте за држање, одгој и тов бројлера и
товних ћурки

3)

Подстицаји за грађење
новог објекта за
складиштење стајњака

(1) Трошкови грађења новог објекта за манипулацију и
складиштење стајњака (бетонске писте за одлагање чврстог
стајњака, објекти за складиштење осоке, лагуне за стајњак,
објекти за складиштење полутечног и течног стајњака и сл.)
(1) Скрепери и сепаратори

4)

Подстицаји набавка
нове опреме за
манипулацију,
одлагање, сепарацију и
дистрибуцију стајњака

(2) Транспортери за стајско ђубриво
(3) Уређаји за мешање осоке, полутечног и течног стајњака
(4) Пумпе за пражњење танкова
(5) Сепаратори за осоку, полутечни и течни стајњак
(1) Опрема за аквакултуру:
1.1. Канте и танкови (базени) за транспорт аквакултуре
1.2. Аератори и оксигенатори
1.3. Хранилице
1.4. Мрежасти алати

5)

Набавка нове опреме
за објекат за
аквакултуру

1.5. Оксиметри
1.6. Уређаји и опрема за одржавање хигијене
1.7. Опрема за заштиту од предатора
1.8. Уређаји за излов аквакултуре
1.9. Елеватори за аквакултуру
1.10. Каде за мрест рибе
1.11. Цугер апарати
1.12. Лежнице за инкубацију

1.13. Цеви и вентили за довод и одвод воде
1.14. Пумпе и агрегати за воду
1.15. Сортирач (класирач) за рибе
1.16. Бројач за рибе
1.17. Танкови (базени) за држање аквакултуре у
рециркулационом систему са припадајућом опремом:
1.17.1 Каце (базени)
1.17.2 Пумпе за циркулацију воде
1.17.3. Уређаји за пречишћавање са филтерима за
пречишћавање воде
1.17.4 Уређаји за догревање воде
1.17.5 Уређаји за издвајање гасова
1.17.6 Уређаји за UV филтрацију воде
1.17.7 Уређаји за одређивање квалитета воде

