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ТА БЕ ЛА  – ПОД СТИ ЦА ЈИ И ПРИ ХВА ТЉИ ВЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ ЗА НА БАВ КУ НО ВИХ МА ШИ НА  
И ОПРЕ МЕ И КВА ЛИ ТЕТ НИХ ПРИ ПЛОД НИХ ГР ЛА ЗА УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ПРИ МАР НЕ  

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ

Ред. 
број Вр ста под сти ца ја При хва тљи ве ин ве сти ци је

I Про грам за по др шку ин ве сти ци ја ма у при мар ну про из вод њу биљ них кул ту ра

1) На бав ка но ве ме ха ни за ци је 
и опре ме за на вод ња ва ње 

(1) Си сте ми за на вод ња ва ње: 
1.1 пум пе за на вод ња ва ње, 
1.2 агре га ти за по кре та ње пум пи (ди зел, бен зин ски и елек тро по гон), 
1.3 си сте ми за на вод ња ва ње „кап по кап”: ка па ју ћи оки те ни  – по ли дрип це ви, ка па ју ће тра ке (са мо за ја го ду, по вр ће и цве ће), це ви, вен-
ту ри це ви, вен ту ри ком пле ти, до за то ри ђу бри ва, фил те ри, мре жни уло шци за фил те ре, диск уло шци за фил те ре, ка пља чи, за тва ра чи за 
ка пља че, но са чи по ли дри по ва, бу жи ри, за те за чи, коп че, те флон тра ке, сла ви не, ре гу ла то ри при ти ска, ва зду шни оду шци, бу ша чи це ви, 
ма но ме три, кљу че ви за спој ни це, фи тин зи (ни пле, му фо ви, ко ле на, лак то ви, ре ду ци ри, раз дел ни ци, хо лен де ри, спој ни це, шел не, гу ми-
це, за тва ра чи, за вр шни еле мен ти, стар те ри, вен ти ли, об уј ми це, при кључ ци, из во ди, про ду же ци); 
1.4 си сте ми за на вод ња ва ње ве штач ком ки шом: си сте ми за на вод ња ва ње у ти пу „рен џер”, „цен тар пи вот” и „ли не ар”, во де ни то по ви, 
ти фо ни и цев на ли ни ја са рас пр ски ва чи ма, си стем боч них ки шних кри ла (бк си стем);
1.5 по крив ка за аку му ла ци ју (во до не про пу сна по крив ка за ба зе не за на вод ња ва ње);
1.6 ци стер не за на вод ња ва ње;
(2) системи за наводњавање у циљу заштите од мраза: разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спој-
нице, филтери, вентили као и славине.

2)

На бав ка но ве ме ха ни за ци-
је и опре ме за за шти ту од 
бо ле сти, ште то чи на, ко ро ва, 
гра да, ни ских и ви со ких 
тем пе ра ту ра 

(1) Про тив град на мре жа, 
(2) Но са чи за про тив град ну мре жу, 
(3) Жи ча на огра да за огра ђи ва ње воћ ња ка и ви но гра да, 
(4) Ма те ри ја ли за по кри ва ње по вр тар ских и во ћар ско-ви но гра дар ских кул ту ра и цве ћа, у ци љу за шти те од мра за  – агро тек стил, 
(5) Тро го ди шње малч фо ли је  – са мо за ја го ду, 
(6) Ма те ри ја ли за по кри ва ње во ћар ско-ви но гра дар ских кул ту ра, по вр ћа и цве ћа, у ци љу за шти те од ви со ких тем пе ра ту ра  – мре жа за 
сен че ње, 
(7) Трак тор ске пр ска ли це, 
(8) При кључ не трак тор ске ко са чи це и при кључ не ма ши не за ко ше ње и сит ње ње биљ не ма се из ме ђу ре до ва у воћ ња ку и ви но гра ду,  
(9) Ма ши не за апли ка ци ју хер би ци да у зо ни ре да, апли ка то ри хер би ци да у воћ ња ци ма и ви но гра ди ма, 
(10) Трак тор ски ато ми зе ри, 
(11) Ро то сит ни ли це (ро то фре зе), 
(12) Фрост бу сте ри го ри о ни ци (при кључ на ма ши на), 
(13) Задимљивачи (фогери).

3)

На бав ка но вих ма ши на и 
опре ме за  об ра ду зе мљи-
шта, се тву, сад њу, при хра-
њи ва ње/ ђу бре ње, ре зид бу, 
бер бу /же тву и тран спорт 

(1) Плу го ви и та њи ра че, 
(2) При кључ ни (ме ђу ред ни) кул ти ва то ри, гру бе ри, се тво спре ма чи, раз ри ва чи и под ри ва чи, 
(3) При кључ не се ја ли це, са ди ли це и ва ди ли це, 
(4) При кључ ни ра си па чи ми не рал ног ђу бри ва ми ни мал ног ка па ци те та 500 l, 
(5) Ваљ ко ви за пост се тве ну об ра ду, 
(6) На сло ни за про из вод не за са де во ћа и гро жђа (бе тон ски, ме тал ни или др ве ни сту бо ви), са пра те ћом опре мом, 
(7) При кључ на ме ха ни за ци ја и опре ма за сит ње ње и ску пља ње  и бри ке ти ра ње оста та ка по сле же тве/ре зид бе (ба лир ке, сеч ке/мли но ви, 
бри ке те рир ке до 500 kg/час), 
(8) Тре са чи или дру ги бе ра чи во ћа и  по вр ћа, 
(9) Ма ши не за ску пља ње је згра стог во ћа, 
(10) По крет не плат фор ме за бер бу, 
(11) Еле ва то ри  – ку пи ли це за уто вар из ва ђе ног по вр ћа на њи ви,
(12) Опре ма за сит ње ње, вла же ње, по та па ње и па сте ри за ци ју суп стра та за про из вод њу гљи ва, 
(13) Опре ма за ру ко ва ње и па ко ва ње за се ја ног суп стра та за про из вод њу гљи ва, 
(14) Ма ши не за ру ко ва ње сла мом и па ко ва ње за се ја ног ком по ста, 
(15) Ма ши не за усит ња ва ње биљ не ма се на кон же тве (сеч ке и та ру пи), 
(16) Ма ши не за пу ње ње сак си ја суп стра том, 
(17) Ма ши не за пра вље ње суп стра та за про из вод њу цве ћа,
(18) Ма ши не и опре ма за оре зи ва ње и об ли ко ва ње би ља,
(19) На ви га ци ја за по љо при вред не ма ши не (GPS/GNSS),
(20) Мо то кул ти ва то ри,
(21) Трак тор ске при ко ли це но си во сти до 10 t,
(22) Телескопски манипулатор (телехендлер) до 3.5 t и 7 m дизања. 

4)
На бав ка но вих пла сте ни ка 
и опре ме за про из вод њу у 
за шти ће ном про сто ру 

(1) Кон струк ци је за пла сте ни ке (алу ми ни јум ске, по цин ко ва не че лич не, че лич не и пла стич не), 
(2) Ви ше го ди шње, ви ше слој не фо ли је за по кри ва ње пла сте ни ка, 
(3) Фо ли је за сен че ње и спре ча ва ње гу би та ка то пло те, из у зи ма ју ћи малч фо ли је, 
(4) Мре же за сен че ње објек та, 
(5) Опре ма за вен ти ла ци ју, хла ђе ње, од но сно гре ја ње про сто ра (цен три фу гал ни или ак си јал ни вен ти ла то ри, из ме њи ва чи то пло те, ком-
пре со ри, кон ден за то ри, вен ти ли, ко тло ви/го ри о ни ци и пум пе за цир ку ла ци ју ва зду ха), 
(6) Си сте ми за на вод ња ва ње са мо гућ но шћу ђу бре ња и вла же ње про сто ра ми кро о ро ша ва њем (раз вод не це ви, ла те ра ле, ми кро ра спр ши-
ва чи, рас пр ши ва чи, рас пр ски ва чи, спој ни це, фил те ри, вен ти ли и сла ви не), 
(7) Опре ма за ис пи ти ва ње па ра ме та ра за шти ће ног про сто ра:
7.1 Ин стру мен ти за ме ре ње ни воа угљен-ди ок си да у за тво ре ном про сто ру, 
7.2 Ин стру мен ти за ме ре ње тем пе ра ту ре и вла жно сти зе мљи шта, суп стра та и ва зду ха, 
7.3 Ин стру мен ти за ме ре ње елек тро про во дљи во сти во де и хран љи вог рас тво ра (ЕС ме три),
7.4 Инструменти за мерење киселости земљишта и супстрата (pH метри).

5)
На бав ка но ве опре ме и 
ма ши на за при пре му про из-
во да за тр жи ште

(1) Су ша ре  – са мо за жи та ри це, аро ма тич но и ле ко ви то би ље и га је не пе чур ке,
(2) Ма ши не за па ко ва ње сад ни ца,
(3) Ма ши не за ве зи ва ње ре за ног цве ћа,
(4) Де сти ла тор ете рич них уља  – са мо за аро ма тич но и ле ко ви то би ље,
(5) Се па ра тор уља  – са мо за аро ма тич но и ле ко ви то би ље,
(6) Бокс палете.
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Ред. 
број Вр ста под сти ца ја При хва тљи ве ин ве сти ци је

II Про грам за по др шку ин ве сти ци ја ма у при мар ну сто чар ску про из вод њу

1)

На бав ка но ве опре ме и ме-
ха ни за ци је за по бољ ша ње 
ор га ни за ци је и ефи ка сно сти 
сто чар ске про из вод ње и 
при пре му, ди стри бу ци ју и 
скла ди ште ње кон цен тро ва не 
и ка ба сте сточ не хра не

(1) Опре ма и ме ха ни за ци ја за при пре му и ди стри бу ци ју кон цен тро ва не и ка ба сте сточ не хра не на га здин ству: 
1.1 Ба лир ке и рол ба лир ке, 
1.2 Ма ши не за са би ја ње од но сно па ко ва ње ка ба сте сточ не хра не, 
1.3. Са мо у то вар не при ко ли це за при ку пља ње, пре воз и ис то ва ра ње се на, 
1.4 Еле ва то ри за уто вар ба ла на при ко ли це, 
1.5 При кључ не трак тор ске ма ши не за при пре му си ла же  – си ла жни ком бајн, 
1.6 При кључ не трак тор ске ко са чи це, 
1.7 При кључ ни са ку пља чи и рас ту ра чи се на, 
1.8 Микс при ко ли це, 
1.9 Ме ша о не за при пре му кон цен тро ва не сточ не хра не; 
(2) Опре ма за па шњач ки на чин др жа ња жи во ти ња: 
2.1 Елек трич не огра де, 
2.2 Тер мо-по ји ли це за па шњач ки на чин др жа ња жи во ти ња
2.3 Мобилни соларни агрегати

2)

На бав ка но ве опре ме и 
ме ха ни за ци је за ма ни пу ла-
ци ју, од ла га ње, се па ра ци ју 
и ди стри бу ци ју чвр стог и 
теч ног стај ња ка

(1) При ко ли це за ди стри бу ци ју чвр стог стај ња ка,
(2) Ци стер не за ди стри бу ци ју теч ног стај ња ка,
(3) Те ле скоп ски ма ни пу ла тор  (те ле хен длер) до 3.5 t но си во сти и 7.5 m ди за ња, 
(4) Уре ђа ји за ме ша ње осо ке и теч ног стај ња ка; 
(5) Пум пе за пра жње ње тан ко ва;
(6) Се па ра то ри за осо ку и теч ни стај њак
(7) Пред њи и зад њи трак тор ски уто ва ри ва чи (при кључ на ма ши на).
(8) Компактни самоходни утоваривач стајњака (bob cat)

3)
На бав ка но ве опре ме ко јом 
се шти ти до бро бит жи во-
ти ња

(1) Ма ши ни це за ши ша ње ова ца, 
(2) Опре ма за оре зи ва ње па па ка код кра ва: 
2.1 Бок со ви за оре зи ва ње па па ка, 
2.2 Но же ви  – ле ви и де сни, 
2.3 Кле шта, ве ли ка и ма ла, 
2.4 Ма ши на за оштре ње но же ва, 
 2.5 Брусилице.

4)
На бав ка ква ли тет них при-
плод них гр ла

(1) Ју ни це, ста ро сти од 14 до 31 ме се ци и би ко ви тов них ра са ста ро сти од 14 до 34 ме се ци у мо мен ту из да ва ња ра чу на о на бав ци; 
(2) Ши ље жи це, ши ље жа ни, дви ске и дви сци ста ро сти од 6 до 18 ме се ци, у мо мен ту из да ва ња ра чу на о на бав ци; 
(3) На зи ми це и не ра сто ви ста ро сти до 12 ме се ци, у мо мен ту из да ва ња ра чу на о на бав ци; 
(4) Се лек ци о ни са не пче ли ње ма ти це.

5) На бав ка но ве опре ме за 
риб ња ке

(1) Тан ко ви (ба зе ни) за тран спорт ри бе, 
(2) Аера то ри, 
(3) Хра ни ли це, 
(4) Мре жа сти ала ти, 
(5) Ок си ме три, 
(6) Уре ђа ји за из лов ри бе  
(7) Еле ва то ри за ри бе 
(8) Ка де за мрест ри бе,
(9) Цу гер апа ра ти,
(10) Ле жни це за ин ку ба ци ју,
(11) Це ви и вен ти ли за до вод и од вод во де,
(12) Пумпе и агрегати за воду.

6) На бав ка но ве опре ме за 
пче лар ство

(1) Опре ма за пче лар ство: 
1.1 Ко шни це и де ло ви ко шни ца; 
1.2 Сат не осно ве про из ве де не од пче ли њег во ска (мак си мал но 0,75 kg по обе ле же ној ко шни ци); 
1.3 Цен три фу ге; 
1.4 Елек трич ни от кла пач са ћа; 
1.5 Ка де за от кла па ње са ћа; 
1.6 Елек трич не пум пе и пу ни ли це за мед; 
1.7 Про хром ска ам ба ла жа за мед; 
1.8 То пи о ни ци за во сак; 
1.9 Елек трич ни де кри ста ли за тор; 
1.10 Ауто мат ски сто за па ко ва ње ме да; 
1.11 Су ша ра за по лен; 
1.12 Стре сач пче ла и из ду вач пче ла (тзв. руч ни ду вач за ли шће); 
1.13 Пче лар ске ва ге за ме ре ње ко шни ца; 
1.14 Кон теј не ри за др жа ње и тран спорт пче ла;
1.15 Ду пли ка то ри за мед, са или без ме ша ча;
1.16 Кон теј не ри и плат фор ме за др жа ње и тран спорт пче ла;
1.17 Све вр сте при ко ли ца за мо тор на во зи ла за пре воз ко шни ца, кон теј не ра и плат фор ми; 
1.18 Млин за ше ћер и ма ши не за из ра ду те ста (по га ча) за до хра ну пче ла;
1.19 Руч на пре са за сат не осно ве.

7) На бав ка но ве опре ме за про-
из вод њу кон зум них ја ја

(1) Опре ма за сор ти ра ње ја ја;
(2) Опре ма за па ко ва ње ја ја;
(3) Опрема за чување јаја.
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