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При лог 1

ПОД СТИ ЦА ЈИ ЗА ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ У ПРЕ РА ДУ МЛЕ КА И МАР КЕ ТИНГ 
Ин ве сти ци је за ко је се одо бра ва ју под сти ца ји 

Ред ни 
број

Вр сте ин ве сти ци ја При хва тљи ве ин ве сти ци је

1) Спе ци јал на во зи ла за тран спорт си ро вог мле ка са 
од го ва ра ју ћом опре мом (мер ни уре ђа ји и уре ђа ји 
за узор ко ва ње) 

 – тер мо и зо ло ва не ауто ци стер не за пре воз мле ка
 – си стем за при јем и ме ре ње мле ка, са одва ја чем ва зду ха
 – си стем за ауто мат ско узор ко ва ње (узо рак са сва ког ме ста от ку па и збир ни узо рак из ка ми о на)
 – расхладна комора за узорке
 – пумпа за млеко
 – флексибилна црева за претакање млека са одговарајућим прикључцима/спојницама 

2) Опре ма за узор ко ва ње, при јем, пре ра ду, пу ње ње и 
па ко ва ње мле ка и про из во да од мле ка 

 – ауто мат ски узор ки ва чи
 – флек си бил на цре ва са од го ва ра ју ћим спој ни ца ма и при кључ ци ма
 – ме ха нич ки фил те ри
 – одва ја чи ва зду ха (де а е ра то ри)
 – хла ди о ни ци за мле ко са пра те ћом опре мом (вен ти ли, тем пе ра тур не сон де и др.)
 – скла ди шни тан ко ви са пра те ћом опре мом (ме ша ли це, ме ра чи и ин ди ка то ри ни воа, за пре ми не и тем пе ра ту ре, 
вен ти ли и др.)
 – це во во ди са вен ти ли ма
 – па сте ри за то ри са пра те ћом опре мом (ба лан сни ко тлић, пум пе, вен ти ли, сон де за ме ре ње тем пе ра ту ре, уре ђа ји 
за при пре му вру ће во де и др.)
 – цен три фу гал ни се па ра то ри за мле ко са пра те ћом опре мом
 – бак то фу ге са пра те ћом опре мом
 – уре ђа ји за ми кро фил тра ци ју мле ка са пра те ћом опре мом
 – уре ђа ји за ауто мат ску стан дар ди за ци ју мле ка са пра те ћом опре мом
 – про це сни тан ко ви са пра те ћом опре мом (ме ша ли це, ме ра чи и ин ди ка то ри ни воа, за пре ми не и тем пе ра ту ре, 
вен ти ли и др.)
 – ду пли ка то ри  – фер мен то ри са при па да ју ћом опре мом (ме ша ли це, ме ра чи и ин ди ка то ри ни воа, за пре ми не, пХ 
и тем пе ра ту ре, вен ти ли и др.)
 – хо мо ге ни за то ри за мле ко
 – упа ри ва чи са при па да ју ћом опре мом
 – до за то ри за раз не вр сте до да та ка (аро ме, па сто зни про из во ди од во ћа и по вр ћа и др.)
 – це ва сти и пло ча сти из ме њи ва чи то пло те, тер ми за то ри са пра те ћом опре мом и др.
 – уре ђа ји за при пре му и рас тва ра ње пра шка стих ма те ри ја (мле ка у пра ху, чо ко лад ног пра ха и сл.)
 – уре ђа ји за ота па ње за мр зну тих про из во да
 – мик се ри (ме ша чи)
 – ту не ли за хла ђе ње и фер мен та ци ју
 – тан ко ви за про из вод њу си ре ва
 – уре ђа ји за со ље ње си ре ва
 – пре се за сир
 – ка лу пи за сир 
 – уре ђа ји за ре за ње си ра
 – уре ђа ји за про из вод њу ма сла ца (бућ ка ли це)
 – ма ши не пу ни ли це, раз не са пра те ћом опре мом
 – ма ши не за па ко ва ње тран спорт ног (збир ног) па ко ва ња
 – ма ши не за па ле ти зи ра ње
 – уре ђа ји за озна ча ва ње и ети ке ти ра ње
 – тран спорт не тра ке и кон ве је ри
 – опре ма за кон тро лу и ауто мат ско упра вља ње са од го ва ра ју ћим софт ве ри ма
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) Опре ма за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју (сте-
ри ли за ци ју) обје ка та, опре ме, ала та, уре ђа ја и 
ма ши на, гар де ро бе и са ни тар них про сто ри ја 

 – тан ко ви са пра те ћом опре мом (ме ша ли це, вен ти ли, ин ди ка то ри ни воа и за пре ми не, ме ра чи тем пе ра ту ре, кон-
дук то ме три, пХ ме три и др.)
 – пум пе и це во во ди
 – уре ђа ји за ауто мат ско до зи ра ње кон цен тро ва них сред ста ва за пра ње
 – ли ниј ски кон дук то ме три и пХ ме три
 – пе но ма ти (уре ђа ји за пра ње пе ном)
 – уре ђа ји за пра ње и сте ри ли за ци ју ала та и при бо ра
 – уре ђа ји за при пре му вру ће во де
 – цре ва са но са чи ма и пи што љем за во ду
 – уре ђа ји за пра ње по до ва
 – уре ђа ји за дез ин фек ци ју ва зду ха у про из вод ним про сто ри ја ма 

4) Ла бо ра то риј ска опре ма (не укљу чу ју ћи ста кле ни 
при бор) за ин тер ну упо тре бу, као део пре ра ђи вач-
ког по го на

 – ауто мат ски уре ђа ји за хе миј ску ана ли зу си ро вог мле ка (млеч на маст, про те и ни, лак то за, ми не рал не ма те ри је, 
кри о скоп ска тач ка и др.)
 – ауто мат ски уре ђа ји за од ре ђи ва ње бро ја со мат ских ће ли ја и/или бак те ри ја у си ро вом мле ку
 – кри о ско пи
 – уре ђа ји за ис пи ти ва ње ин хи би то ра и ре зи дуа у мле ку (ан ти би о ти ци, афла ток син и др.)
 – цен три фу ге за од ре ђи ва ње ма сти по Гер бе ру
 – су шни це
 – ауто кла ви
 – уре ђа ји за при пре му во де (де ми не ра ли за то ри, де јо ни за то ри, де сти ла то ри и др.)
 – сте ри ли за то ри по су ђа и при бо ра
 – ме ша ли це (ме ха нич ке, маг нет не и др.)
 – уре ђа ји за при пре му узо ра ка (мик се ри, тре си ли це и др.)
 – ин ку ба то ри
 – ла бо ра то риј ски фри жи де ри и за мр зи ва чи
 – ди ге сто ри
 – пХ ме три
 – вла го ме ри
 – кон дук то ме три
 – ла ми нар не ко мо ре
 – УВ лам пе
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 – сте ри ли за то ри ва зду ха
 – си гур но сни ор ма ни
 – ми кро ско пи
 – пла ме ни ци
 – ма ши не за пра ње ла бо ра то риј ског по су ђа
 – АТП би о лу ми не сценц или про тецт бри се ви  – као ин ди ка тор при су ства би о ло шких (ор ган ских) не чи сто ћа на 
рад ним по вр ши на ма
 – ва ге (тех нич ке и ана ли тич ке)
 – пе ћи за жа ре ње
 – де сти ла то ри за во ду
 – спек тро фо то ме три
 – греј на те ла (греј не пло че, рин гле, ре шои и др.) 

5) Опре ма за дез ин фек ци ју рад ни ка  – ауто мат ске де зо ба ри је ре за пра ње и дез ин фек ци ју ру ку и обу ће с ме ха ни змом кон тро ле ула ска
 – ла ва бои за пра ње и дез ин фек ци ју ру ку на но жни по гон или са фо то ће ли јом
 – под не де зо ба ри је ре
 – ма ши не за пра ње и су ше ње рад не оде ће
 – зид ни до за то ри сред ста ва за пра ње и дез ин фек ци ју
 – зид ни су ша чи ру ку, ауто мат ски
 – зид ни др жа чи па пир них убру са
 – гар де роб ни ор ма ни са клу па ма
 – опре ма за туш ка би не 

6) Мар ке тинг про из во да  – кон трол не мар ки це за обе ле жа ва ње про из во да од мле ка са озна ком ге о граф ског по ре кла из да те у скла ду са 
про пи си ма ко ји ма се уре ђу је за шти та ге о граф ског по ре кла по љо при вред них и пре храм бе них про из во да 

При лог 2 

ПОД СТИ ЦА ЈИ ЗА ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ У ПРЕ РА ДУ МЕ СА И МАР КЕ ТИНГ 

Ин ве сти ци је за ко је се одо бра ва ју под сти ца ји 
Ред ни 
број

Вр сте ин ве сти ци ја При хва тљи ве ин ве сти ци је

1) Опре ма за ома мљи ва ње, кла ње и об ра ду тру по ва  – уре ђа ји и опре ма за елек трич но и/или ме ха нич ко ома мљи ва ње жи во ти ња (сви ње, го ве да, ов це/ко зе, жи ви на, 
ри ба и др.)
 – опре ма за спо ља шњу об ра ду тру по ва сви ња (уре ђа ји за шу ре ње, уре ђа ји за ма шин ско укла ња ње дла ка/че ки ња, 
уре ђа ји за спа љи ва ње за о ста лих дла ка/че ки ња, уре ђа ји за за вр шну спо ља шњу об ра ду тру па/ „по ли ра ње”, опре-
ма за за вр шно пра ње тру па и др.) 
 – ва ку ум уре ђај за об ра ду рек ту ма 
 – уре ђа ји за ски да ње ко же 
 – опре ма/уре ђа ји за ра се ца ње тру по ва на по лут ке (те сте ре) 
 – елек трич на, пне у мат ска или руч на опре ма за од се ца ње не је сти вих де ло ва тру па (те сте ре, кле шта и др.) 
 – опре ма за ве те ри нар ско –са ни тар ни пре глед гла ве, тру па и уну тра шњих ор га на  – опре ма за чи шће ње и пра ње 
је сти вих де ло ва (из ну три ца) на ли ни ји кла ња 
 – опре ма за чи шће ње, пра ње и об ра ду же лу да ца и цре ва 
 – опре ма за при хват и тран спорт је сти вих де ло ва и спо ред них про из во да кла ња 
 – опрема за механички транспорт и савладавање висинске разлике на линијама за клање животиња и обраду 
трупова 

2) Уре ђа ји за ме ре ње уде ла ми шић ног тки ва у тру-
по ви ма 

 – фе то ме тар
 – уре ђај за ауто мат ску кла си фи ка ци ју тру по ва
 – друга слична опрема и уређаји намењени за ову врсту инвестиције 

3) Опре ма за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју 
(сте ри ли за ци ју) обје ка та, опре ме, ала та, уре ђа ја 
и ма ши на, укљу чу ју ћи и опре му за гар де ро бе и 
са ни тар не про сто ри је за за по сле не; 

 – тан ко ви са пра те ћом опре мом (ме ша ли це, вен ти ли, ин ди ка то ри ни воа и за пре ми не, ме ра чи тем пе ра ту ре, кон-
дук то ме три, пХ ме три и др.)
 – пум пе и це во во ди
 – уре ђа ји за ауто мат ско до зи ра ње кон цен тро ва них сред ста ва за пра ње
 – ли ниј ски кон дук то ме три и пХ ме три
 – пе но ма ти (уре ђа ји за пра ње пе ном)
 – уре ђа ји за пра ње и са ни та ци ју/сте ри ли за ци ју ала та и при бо ра
 – уре ђа ји за при пре му вру ће во де
 – цре ва са но са чи ма и пи што љем за во ду
 – уре ђа ји за пра ње по до ва
 – уре ђа ји за дез ин фек ци ју ва зду ха у про из вод ним про сто ри ја ма 

4) Опре ма за са ку пља ње, при јем, чу ва ње/скла ди-
ште ње (хла ђе ње), укла ња ње и пре ра ду спо ред них 
про из во да жи во тињ ског по ре кла ко ји ни су за 
ис хра ну љу ди 

 – си стем за са ку пља ње кр ви на ли ни ји кла ња (шу пљи но же ви, зуп ча ста пум па и изо ло ва ни кон теј нер за при вре-
ме но скла ди ште ње)
 – уре ђај и опре ма за укла ња ње и пне у мат ски тран спорт са др жа ја ди ге стив ног трак та из кла ни це до ме ста за 
при вре ме но од ла га ње
 – уре ђај и опре ма за укла ња ње и пне у мат ски тран спорт спо ред них про из во да жи во тињ ског по ре кла из кла ни це 
до ме ста за при вре ме но од ла га ње
 – ва ку ум уре ђај са опре мом и са бир ним тан ком за укла ња ње кич ме не мо жди не из кич ме ног сту ба го ве да
 – уре ђа ји за ва ку ум –па ко ва ње ме са и про из во да од ме са
 – уре ђа ји за ети ке ти ра ње про из во да и па ко ва ња
 – ауто мат ске ва ге са ети ке тир ком
 – уре ђа ји за на ре зи ва ње ме са и про из во да 
 – ма ши не за па ко ва ње у МАП-у ме са и про из во да од ме са
 – уре ђа ји за ски да ње омо та ча 
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5) Опре ма за ра се ца ње, об ра ду, пре ра ду, па ко ва ње 
и озна ча ва ње ме са и усит ње ног ме са, по лу про-
и зво да од ме са, ма шин ски се па ри са ног ме са и 
про из во да од ме са 

 – тран спорт не тра ке за ме со и/или по су де са си ро ви на ма
 – опре ма за ра се ца ње ме са
 – ма ши не за се че ње ме са
 – уре ђа ји за ски да ње ко же са ма сног тки ва 
 – уре ђа ји за об ли ко ва ње усит ње ног ме са и по лу про и зво да од ме са 
 – уре ђа ји за про из вод њу ле да 
 – уре ђа ји за мле ве ње ме са (Волф)
 – уре ђа ји за се че ње смр зну тог ме са („ги љо ти не”, др. оби ли це и др.)
 – уре ђа ји за усит ња ва ње ме са (ку те ри, ми кро ку те ри и др.)
 – уре ђа ји за ме ша ње ме са (са и/или без ва ку у ма)
 – ма ши не за ме ха нич ко се па ри са ње ме са (се па ра то ри)
 – уре ђа ји и опре ма за при пре му са ла му ре
 – уре ђа ји и опре ма за убри зга ва ње са ла му ре (пикл –ињек то ри)
 – уре ђа ји за „ма си ра ње” ме са (там бле ри)
 – ва ку ум пу ни ли це
 – опре ма за де тек ци ју фи зич ких и ме ха нич ких не чи сто ћа  – X-ray де тек то ри
 – „клип се ри це”
 – пре се за ме со
 – уре ђа ји и опре ма за до зи ра ње пре ма вр сти и ка па ци те ту тех но ло шке ли ни је
 – за тва ра чи це за кон зер ви са не про из во де у хер ме тич ки за тво ре ним кон теј не ри ма у скла ду са вр стом и ка па ци те-
том тех но ло шке ли ни је
 – уре ђа ји и опре ма за про из вод њу (при пре ма, об ра да, пу ње ње, ди мље ње, фер мен та ци ју/зре ње и су ше ње, скла-
ди ште ње и па ко ва ње фер мен ти са них про из во да од ме са
 – друга слична опрема и уређаји намењени за ову врсту инвестиције

6) Опре ма и уре ђа ји за хла ђе ње, па сте ри за ци ју и 
сте ри ли за ци ју 

 – опре ма и уре ђа ји за хла ђе ње и/или за мр за ва ње и скла ди ште ње смр зну тих си ро ви на и про из во да
 – ко мо ре за тер мич ку об ра ду  – па сте ри за ци ју („ат мо си”, „па стер ка де/па сте ри за то ри”)
 – уре ђа ји за тер мич ку об ра ду  – сте ри ли за ци ју (ауто кла ви) 

7) Ла бо ра то риј ска опре ма (без ста кле ног при бо ра) 
за ин тер ну упо тре бу, као део пре ра ђи вач ког 
по го на 

 – ком плет опре ме за ла бо ра то ри ју за пре глед ме са на при су ство лар ви три хи не ле у ме су (са при бо ром од ста-
кла), ре фе рент ном ме то дом ди ге сти је или екви ва лент ним ме то да ма (објек ти за кла ње сви ња, објек ти за кла ње 
ко ња, објек ти за при хват и/или об ра ду ди вља чи)
 – кри о ско пи
 – су шни це
 – ауто кла ви
 – уре ђа ји за при пре му во де (де ми не ра ли за то ри, де јо ни за то ри, де сти ла то ри и др.)
 – сте ри ли за то ри по су ђа и при бо ра
 – ме ша ли це (ме ха нич ке, маг нет не и др.)
 – уре ђа ји за при пре му узо ра ка (мик се ри, тре си ли це и др.)
 – ин ку ба то ри
 – ла бо ра то риј ски фри жи де ри и за мр зи ва чи
 – ди ге сто ри
 – пХ ме три
 – вла го ме ри
 – кон дук то ме три
 – ла ми нар не ко мо ре
 – УВ лам пе
 – сте ри ли за то ри ва зду ха
 – си гур но сни ор ма ни
 – ми кро ско пи
 – пла ме ни ци
 – ма ши не за пра ње ла бо ра то риј ског по су ђа
 – АТП би о лу ми не сценц или про тецт бри се ви  – као ин ди ка тор при су ства би о ло шких (ор ган ских) не чи сто ћа на 
рад ним по вр ши на ма
 – сал ти ме три
 – те сто ви за утвр ђи ва ње ре зи дуа ан ти би о ти ка
 – уре ђај за ул тра бр зу ми кро би о ло ги ју (БацтериаТрацер)
 – уре ђа ји за кон ти ну ал ну ана ли зу хе миј ских па ра ме та ра ме са у ци љу стан дар ди за ци је
 – уре ђа ји за бр зу ана ли зу хе миј ских па ра ме та ра ме са и про из во да од ме са
 – уре ђа ји за ди ге сти ју и де сти ла ци ју бе лан че ви на
 – ана ли за то ри га сних сме ша
 – ва ге (тех нич ке и ана ли тич ке)
 – пе ћи за жа ре ње
 – де сти ла то ри за во ду
 – спек тро фо то ме три
 – греј на те ла (греј не пло че, рин гле, ре шои и др.) 

8) Опре ма за дез ин фек ци ју рад ни ка  – ауто мат ске де зо ба ри је ре за пра ње и дез ин фек ци ју ру ку и обу ће с ме ха ни змом кон тро ле ула ска
 – ла ва бои за пра ње и дез ин фек ци ју ру ку на но жни по гон или са фо то ће ли јом
 – под не де зо ба ри је ре
 – ма ши не за пра ње и су ше ње рад не оде ће
 – зид ни до за то ри сред ста ва за пра ње и дез ин фек ци ју
 – зид ни су ша чи ру ку, ауто мат ски
 – зид ни др жа чи па пир них убру са
 – гар де роб ни ор ма ни са клу па ма
 – опре ма за туш ка би не 

9) Мар ке тинг про из во да  – кон трол не мар ки це за обе ле жа ва ње про из во да од ме са са озна ком ге о граф ског по ре кла из да те у скла ду са про-
пи си ма ко ји ма се уре ђу је за шти та ге о граф ског по ре кла по љо при вред них и пре храм бе них про из во да 
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При лог 3

ПОД СТИ ЦА ЈИ ЗА ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ У ПРЕ РА ДУ ВО ЋА, ПО ВР ЋА И ГРО ЖЂА, КАО И МАР КЕ ТИНГ

Ин ве сти ци је за ко је се одо бра ва ју под сти ца ји 
Ред ни 
број 

Вр сте ин ве сти ци ја При хва тљи ве ин ве сти ци је

1) Опре ма и уре ђа ји за су ше ње во ћа, по вр ћа и гро-
жђа, као и њи хо вих про из во да 

 – су ша ре (ту не ске, тра ка сте, ко мор не и др.)
 – опре ма и уре ђа ји за су ше ње у ва ку у му
 – опре ма и уре ђа ји за ми кро та ла сно су ше ње
 – опре ма и уре ђа ји за осмот ско су ше ње 
 – опре ма и уре ђа ји за су ше ње за мр за ва њем (ли о фи ли за ци ја)
 – ли о фи ли за тор
 – друга слична опрема и уређаји намењени за ову врсту инвестиције 

2) Опре ма и уре ђа ји за за мр за ва ње  – кон ти ну ал ни ту нел за за мр за ва ње
 – уре ђај за за мр за ва ње у бло ко ви ма
 – кла си чан ту нел
 – ту нел за рас хла ђи ва ње
 – друга слична опрема и уређаји намењени за ову врсту инвестиције 

3) Опре ма и уре ђа ји за блан ши ра ње, па сте ри за ци ју 
и сте ри ли за ци ју про из во да 

 – блан ше ри ра зни, са при па да ју ћом опре мом
 – па сте ри за то ри (пло ча сти, цев ни, ту нел ски и др.)
 – сте ри ли за то ри (хо ри зон тал ни, вер ти кал ни, кон ти ну ал ни и дис кон ти ну ал ни, од но сно ауто кла ви)
 – па стер ка да
 – друга слична опрема и уређаји намењени за ову врсту инвестиције 

4) Опре ма за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју (сте-
ри ли за ци ју) обје ка та, опре ме, ала та, уре ђа ја и 
ма ши на, гар де ро бе и са ни тар них про сто ри ја 

 – тан ко ви са пра те ћом опре мом (ме ша ли це, вен ти ли, ин ди ка то ри ни воа и за пре ми не, ме ра чи тем пе ра ту ре, кон-
дук то ме три, пХ ме три и др.)
 – пум пе и це во во ди
 – уре ђа ји за ауто мат ско до зи ра ње кон цен тро ва них сред ста ва за пра ње
 – ли ниј ски кон дук то ме три и пХ ме три
 – пе но ма ти (уре ђа ји за пра ње пе ном)
 – уре ђа ји за пра ње и сте ри ли за ци ју ала та и при бо ра
 – уре ђа ји за при пре му вру ће во де
 – цре ва са но са чи ма и пи што љем за во ду
 – уре ђа ји за пра ње по до ва
 – уређаји за дезинфекцију ваздуха у производним просторијама 

5) Опре ма и уре ђа ји за при јем, пре ра ду, пу ње ње и 
па ко ва ње про из во да од во ћа, по вр ћа и гро жђа 

 – ва ге (кол ске, под не и др.)
 – тран спор те ри (хо ри зон тал ни, ко си или вер ти кал ни) 
 – ин спек ци о на тра ка 
 – ме ха нич ки фил те ри
 – пум пе раз не (цен три фу гал не, зуп ча сте, мо но пум пе за гу сте ма се…)
 – одва ја чи ва зду ха (де а е ра то ри) 
 – су ви и ва зду шни пре чи стач
 – опре ма и уре ђа ји за ва ђе ње се ме не ло же, одва ја ње, се че ње, љу ште ње, мле ве ње и па си ра ње во ћа, по вр ћа и 
гро жђа
 – опре ма за одва ја ње ко шти ца
 – уре ђа ји за кон цен три са ње (упа ри ва чи ра зни, са при па да ју ћом опре мом, уре ђа ји за ре верс ну осмо зу и кри о кон-
цен три са ње)
 – уре ђа ји за пу ње ње и до зи ра ње на ли ва са при па да ју ћом опре мом
 – уре ђа ји за од ме ра ва ње и до зи ра ње ком по нен ти са при па да ју ћом опре мом
 – уре ђа ји за па ко ва ње са при па да ју ћом опре мом
 – ма ши не за па ко ва ње тран спорт ног (збир ног) па ко ва ња и ма ши не за па ле ти зи ра ње  – па ле ти зер 
 – уре ђа ји за пра ње ам ба ла же раз не, са при па да ју ћом опре мом
 – опре ма за де тек ци ју фи зич ких и ме ха нич ких не чи сто ћа  – X-ray де тек то ри
 – уре ђа ји за за тва ра ње ам ба ла же, руч ни и ауто мат ски, са од го ва ра ју ћом опре мом
 – уре ђа ји за ети ке ти ра ње, ра зни
 – уре ђа ји за при пре му тех но ло шке и тех нич ке во де
 – пре се за це ђе ње уља
 – дру га слич на опре ма и уре ђа ји на ме ње ни за ову вр сту ин ве сти ци је

6) Опре ма за про из вод њу ви на и ја ких ал ко хол них 
пи ћа

 – инокс су до ви за ви но и ра ки ју, ви ни фи ка то ри и уни вер зал не по су де за ви но и ја ка ал ко хол на пи ћа
 – уре ђа ји за кон тро ли са ну фер мен та ци ју и хлад ну ста би ли за ци ју ви на
 – пар ни ге не ра то ри за сте ри ли за ци ју опре ме и су до ва и уре ђа ји за пра ње
 – др ве ни су до ви и бу ри ћи за ба ри ки ра ње
 – фил те ри
 – му ља че
 – пум пе 
 – цен три фу гал ни се па ра то ри
 – си сте ми за уба ци ва ње азо та
 – ли ни је за пу ње ње и ети ке ти ра ње уз од го ва ра ју ћу опре му, пу ни ли це, ети ке тир ке и че пи ли це
 – пне у мат ске пре се
 – мли но ви и па сир ке за во ће
 – ка за ни за де сти ла ци ју
 – опре ма за тран спорт у скло пу ви на ри је/де сти ле ри је (па ле те за бо це, кон теј не ри, по сто ља за др ве ну ба рик бу-
рад и опре ма за окре та ње бо ца)
 – опре ма за пра ње и хи ги јен ско су ше ње ру ку у по го ну и са ни тар ним чво ро ви ма (укљу чу ју ћи и ту ше ве), опре ма 
за гар де роб не про сто ри је, као и опре ма за чи шће ње, пра ње и дез ин фек ци ју оде ће и обу ће
 – опре ма за фи зич ку, хе миј ску и би о ло шку об ра ду от пад них во да, као и опре ма за спре ча ва ње за га ђе ња/кон та-
ми на ци је ва зду ха
 – опре ма за кли ма ти за ци ју, гре ја ње и вен ти ла ци ју обје ка та за пре ра ду и скла ди ште ње
 – друга слична опрема намењена за ову врсту инвестиције 

7) Опре ма за дез ин фек ци ју рад ни ка  – ауто мат ске де зо ба ри је ре за пра ње и дез ин фек ци ју ру ку и обу ће с ме ха ни змом кон тро ле ула ска
 – ла ва бои за пра ње и дез ин фек ци ју ру ку на но жни по гон или са фо то ће ли јом
 – под не де зо ба ри је ре
 – ма ши не за пра ње и су ше ње рад не оде ће
 – зид ни до за то ри сред ста ва за пра ње и дез ин фек ци ју
 – зид ни су ша чи ру ку, ауто мат ски
 – зид ни др жа чи па пир них убру са
 – гар де роб ни ор ма ни са клу па ма
 – опрема за туш кабине 
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Вр сте ин ве сти ци ја При хва тљи ве ин ве сти ци је

8) Ла бо ра то риј ска опре ма (без ста кле ног при бо ра) 
за ин тер ну упо тре бу, као део пре ра ђи вач ког 
по го на 

 – кри о ско пи
 – су шни це
 – ауто кла ви
 – сте ри ли за то ри по су ђа и при бо ра
 – ме ша ли це (ме ха нич ке, маг нет не и др.)
 – уре ђа ји за при пре му узо ра ка (мик се ри, тре си ли це и др.)
 – ла бо ра то риј ски фри жи де ри и за мр зи ва чи
 – пХ ме три
 – кон дук то ме три
 – ла ми нар не ко мо ре
 – УВ лам пе
 – сте ри ли за то ри ва зду ха
 – ми кро ско пи
 – пла ме ни ци
 – ма ши не за пра ње ла бо ра то риј ског по су ђа
 – тер мо ме три
 – ре фрак то ме тар, руч ни или сто ни, ди ги тал ни или ана лог ни
 – фо то ме три
 – ти тра то ри (за од ре ђи ва ње ки се ли на, ал ко хо ла, сум пор-ди ок си да и дру гих па ра ме та ра)
 – ка ли бра циј ски и оста ли стан дард ни рас тво ри
 – се то ви за ко ло ри ме триј ска ис пи ти ва ња
 – ме ра чи тем пе ра ту ре и вла ге
 – ва ге (тех нич ке и ана ли тич ке)
 – пе ћи за жа ре ње
 – де сти ла то ри за во ду
 – спек тро фо то ме три
 – грејна тела (грејне плоче, рингле, решои и др.) 

9) Мар ке тинг про из во да  – кон трол не мар ки це за во ће, од но сно по вр ће, од но сно гро жђе из да те у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је 
за шти та ге о граф ског по ре кла по љо при вред них и пре храм бе них про из во да, као и еви ден ци о не мар ки це за обе ле-
жа ва ња ви на са озна ка ма ге о граф ског по ре кла из да те у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је ви но 
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