
ПРИЛОГ 1. 
 
Табела: Спецификација прихватљивих трошкова, који се односе на пројекте везане за примарну пољопривредну  
   производњу  

№ 
ПРИХВАТЉИВЕ 

ИНВЕСТИЦИЈЕ УНУТАР 
ПРОГРАМА ПОДРШКЕ 

ПОДГРУПЕ ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА УНУТАР 
ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ 

1.  ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ЈАЧАЊЕ ВЕЗА УНУТАР ТРЖИШНОГ ЛАНЦА У ОБЛАСТИ 
ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ДИВЕРЗИФИКАЦИЈЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ 

1.1. Инвестиције у набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности 

1.2. Инвестиције у набавку нове опреме за дигитиализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим 
хардвером, као и набавку и инсталирање нових навигационих ГПС система на тракторе 

1.3. 
Инвестиције усмерене у унапређење 
конкурентности примарне 
пољопривредне производње у 
области производње млека 

Изградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху 
производње млека 

1) Трошкови изградње објекта за смештај 
млечних крава, оваца и коза за 
производњу млека 

Изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и 
дистрибуцију 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.); 

2) Скрепери и сепаратори; 

3) Транспортери за стајско ђубриво; 

4) Уређаји за мешање осоке, полутечног 
и течног стајњака; 

5) Пумпе за пражњење танкова; 

6) Сепаратори за осоку, полутечни и 
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течни стајњак. 

Изградња и опремање објеката за мужу, хлађење и чување млека 

1) Трошкови изградње објеката за мужу, 
хлађење и чување млека; 

2) Опрема за мужу (музилице и 
затворени системи за мужу у 
слободном и везаном систему 
држања); 

3) Опрема за хлађење и складиштење 
млека (лактофризи). 

Набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог, 
течног или течног стајњака 

1) Приколице за дистрибуцију чврстог 
стајњака; 

2) Цистерне за дистрибуцију течног 
стајњака; 

3) Предњи и задњи тракторски 
утоваривачи (прикључна машина); 

4) Компактни самоходни утоваривач 
стајњака. 

Набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и 
појење животиња 

1) Балирке и ролбалирке; 

2) Машине за сабијање односно 
паковање кабасте сточне хране; 

3) Самоутоварне приколице за 
прикупљање, превоз и истоварање 
сена; 

4) Елеватори за утовар бала на 
приколице; 



 3 

5) Пужни транспортери; 

6) Прикључне тракторске машине за 
припрему силаже – силажни комбајн; 

7) Прикључне и самоходне косачице, 
тримери; 

8) Прикључни сакупљачи и растурачи 
сена; 

9) Микс приколице; 

10) Мешаоне за припрему концентроване 
сточне хране; 

11) Екструдери; 

12) Термо-појилице за пашњачки начин 
држања животиња. 

Набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за 
усмеравање и задржавање животиња 

1) Сточне ваге; 

2) Рампе за утовар и истовар; 

3) Торови за усмеравање и обуздавање 
животиња. 

Набавка нове опреме за обраду папака 

1) Опрема за орезивање папака; 

2) Боксови за орезивање папака; 

3) Ножеви – леви и десни; 

4) Клешта, велика и мала; 

5) Машина за оштрење ножева; 
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6) Брусилица. 

Набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашу 
1) Електричне ограде (за гајење на 

пашњацима); 

Набавка новог трактора снаге до 80 kW 
1) Нови трактори максималне снаге до 80 

kW. 

1.4. 

Инвестиције усмерене у унапређење 
конкурентности примарне 
пољопривредне производње у 
сточарству у области производње 
меса 

Изградња и опремање објеката за смештај животиња у сврху 
производње меса 

1) Трошкови изградње објекта за смештај 
говеда, оваца, коза, свиња (објекти за 
крмаче и прасилишта и објекти за тов 
свиња) и бројлера у сврху това и 
производње меса 

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 

Изградња и опремање објеката за манипулацију, складиштење и 
дистрибуцију 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.); 

2) Скрепери и сепаратори; 

3) Транспортери за стајско ђубриво; 

4) Уређаји за мешање осоке, полутечног 
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и течног стајњака; 

5) Пумпе за пражњење танкова; 

6) Сепаратори за осоку, полутечни и 
течни стајњак. 

Набавка нове опреме и машина за манипулацију и транспорт чврстог, 
течног или течног стајњака 

1) Приколице за дистрибуцију чврстог 
стајњака; 

2) Цистерне за дистрибуцију течног 
стајњака; 

3) Предњи и задњи тракторски 
утоваривачи (прикључна машина); 

4) Компактни самоходни утоваривач 
стајњака. 

Набавка нове опреме и машина за припрему сточне хране, храњење и 
појење животиња 

1) Балирке и ролбалирке; 

2) Машине за сабијање односно 
паковање кабасте сточне хране; 

3) Самоутоварне приколице за 
прикупљање, превоз и истоварање 
сена; 

4) Елеватори за утовар бала на 
приколице; 

5) Пужни транспортери; 

6) Прикључне тракторске машине за 
припрему силаже – силажни комбајн; 

7) Прикључне и самоходне косачице, 



 6 

тримери; 

8) Прикључни сакупљачи и растурачи 
сена; 

9) Микс приколице; 

10) Мешаоне за припрему концентроване 
сточне хране; 

11) Екструдери; 

12) Термо-појилице за пашњачки начин 
држања животиња. 

Набавка нових сточних вага, рампи за утовар и истовар и торова за 
усмеравање и задржавање животиња 

1) Сточне ваге; 

2) Рампе за утовар и истовар; 

3) Торови за усмеравање и обуздавање 
животиња. 

Набавка нове опреме за шишање оваца и обраду папака 

1) Опрема за шишање оваца 

2) Опрема за орезивање папака; 

3) Боксови за орезивање папака; 

4) Ножеви – леви и десни; 

5) Клешта, велика и мала; 

6) Машина за оштрење ножева; 

7) Брусилица. 

Набавка нове опреме за електричне заштитне ограде за пашу 
1) Електричне ограде (за гајење на 

пашњацима) 
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Набавка новог трактора снаге до 80kW 
1) Нов трактор максималне снаге мање 

или једнаке од 80 kW. 

1.5. 

Инвестиције усмерене у унапређење 
конкурентности примарне 
пољопривредне производње у 
сточарству у области пчеларства 
 

Набавка нове опреме за пчеларство 

1) Апи инхалационе коморе; 

2) Аутоматске пакерице за паковање 
меда у тегле и фолије (за чајеве); 

3) Аутоматски сто за паковање меда; 

4) Дупликатори за мед, са или без 
мешача; 

5) Електричне пумпе и пунилице за мед; 

6) Електрични декристализатор; 

7) Електрични отклапач саћа; 

8) Инкубатор за матичњаке; 

9) Каде за отклапање саћа; 

10) Контејнери и платформе за држање и 
транспорт пчела; 

11) Кошнице и делови кошница; 

12) Машине за одвајање меда од 
воштаних поклопаца; 

13) Механички и електрични палетари и 
виљушкари; 

14) Миксери за прављење мешавина од 
пчелињих производа; 

15) Млин за шећер и машине за израду 
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теста (погача) за дохрану пчела; 

16) Надзорне камере са одговарајућим 
изворима напајања, за надзирање 
пчелињака; 

17) Опрема за вађење перге и матичног 
млеча; 

18) Пластичне складишне палете; 

19) Прохромска амбалажа за мед; 

20) Пчеларске ваге за мерење кошница; 

21) Ручна преса за сатне основе. 

22) Ручне или механизоване дизалице и 
мини зглобни утоваривачи за утовар и 
истовар (оспособљени за подизање и 
ношење једне или више кошница 
одједном); 

23) Сатне основе произведене од 
пчелињег воска  (максимално 0,75 kg 
по обележеној кошници) или пластике 
(до 10 комада по кошници); 

24) Специјализовани млинови за прополис 
и полен; 

25) Стамбени или интермодални контејнер 
за врцање меда на терену; 

26) Стресач пчела и издувач пчела (тзв. 
ручни дувач за лишће); 
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27) Сублиматор оксалне киселине; 

28) Сушара за полен, 

29) Теретне ваге за мерење буради 
носивости до 1000 кг; 

30) Топионици за восак; 

31) Уређај за исушивање влаге из ваздуха 
објекта за врцање, складиштење и 
паковање меда; 

32) Хладњача (контејнерска) за чување 
саћа и пчелињих производа; 

33) Центрифуге. 

Набавка нових приколица за превоз пчелињих друштава 

1) Све врсте приколица за моторна 
возила за превоз кошница, контејнера 
и платформи. 

1.6. 
Инвестиције усмерене у унапређење 
конкурентности примарне 
пољопривредне производње у 
сточарству у области аквакултуре 

Набавка нове опреме за аквакултуру 

1) Канте и танкови (базени) за транспорт 
аквакултуре; 

2) Аератори и оксигенатори; 

3) Мрежасти алати; 

4) Оксиметри; 

5) Уређаји и опрема за одржавање 
хигијене; 

6) Опрема за заштиту од предатора; 

7) Уређаји за излов аквакултуре; 
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8) Елеватори за аквакултуру; 

9) Каде за мрест рибе; 

10) Цугер апарати; 

11) Лежнице за инкубацију; 

12) Цеви и вентили за довод и одвод воде; 

13) Пумпе и агрегати за воду; 

14) Сортирач (класирач) за рибе; 

15) Бројач за рибе; 

16) Танкови (базени) за држање 
аквакултуре у рециркулационом 
систему са припадајућом опремом:  
каце (базени), пумпе за циркулацију 
воде, уређаји за пречишћавање са 
филтерима за пречишћавање воде, 
уређаји за догревање воде, уређаји за 
издвајање гасова,  уређаји за UV 
филтрацију воде и уређаји за 
одређивање квалитета воде. 

Набавка нове опреме и машина за припрему, руковање и дистрибуцију 
рибље хране 

1) Хранилице. 

Изградња објеката за аквакултуру 1) Изградња објеката за аквакултуру 

1.7. 
Инвестиције усмерене у унапређење 
конкурентности примарне биљне 
производње у области производње 
воћа, поврћа, грожђа и цвећа 

Инвестиције за 
унапређење производње 
у заштићеном простору 

Набавка, постављање и опремање 
пластеника за производњу поврћа, воћа и 
цвећа, као и за производњу расада ових 
култура 

1) конструкције за пластенике 
(алуминијумске, поцинковане челичне, 
челичне и пластичне); 

2) вишегодишње, вишеслојне фолије за 
покривање пластеника; 
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3) опрема за вентилацију, хлађење, 
односно грејање простора 
(центрифугални или аксијални 
вентилатори, измењивачи топлоте, 
компресори, кондензатори, вентили, 
котлови/горионици и пумпе за 
циркулацију ваздуха); 

4) опрема и уређаји за вештачко 
опрашивање биљака; 

5) системи за наводњавање са 
могућношћу ђубрења и влажење 
простора микроорошавањем (разводне 
цеви, латерале, микрораспршивачи, 
распршивачи, распрскивачи, спојнице, 
филтери, вентили и славине); 

6) бокс палете; 

7) опрема за испитивање параметара 
заштићеног простора: 

 инструменти за мерење нивоа 
угљен-диоксида у затвореном 
простору, 

 инструменти за мерење 
температуре и влажности 
земљишта, супстрата и ваздуха, 

 инструменти за мерење 
електропроводљивости воде и 
хранљивог раствора (ЕС метри), 

 инструменти за мерење киселости 
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земљишта и супстрата (pH метри). 

Набавка нове опреме за вештачко 
опрашивање биљака 

1) опрема и уређаји за вештачко 
опрашивање биљака; 

Набавка нове опреме и уређаја за додатно 
осветљење и сенчење заштићеног 
простора 

1) фолије за сенчење и спречавање 
губитака топлоте, изузимајући малч 
фолије; 

2) мреже за сенчење објекта; 

3) опрема и уређаји за додатно 
осветљење у заштићеном простору. 

Набавка нове опреме и уређаја за 
припрему земљишта и супстрата за гајење 
биљака 

1) машине за сетву/садњу и мулчирање у 
заштићеном простору; 

2) машине за пуњење саксија супстратом; 

3) машине за прављење супстрата за 
производњу цвећа; 

4) мотокултиватори до 10 kw; 

5) тримери. 

Набавка нове опреме и уређаја за 
хидропонско гајење биљака 

1) опрема и уређаји за хидропоничну 
производњу биљака у заштићеном 
простору. 

Набавка нове опреме и уређаја за заштиту 
биљака и стерилизацију земљишта 

1) опрема и уређаја за заштиту биљака и 
стерилизацију земљишта 

Набавка нове опреме за обогаћивање 
угљен-диоксидом (тзв. ђубрење угљен-
диоксидом приликом производње у 
заштићеном простору) 

1) опрема за обогаћивање угљен 
диоксидом (ткз. ђубрење угљен 
диоксидом при производњи у 
заштићеном простору). 
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Инвестиције у набавку 
нових машина и опреме, 
опште и специјалне 
намене, за производњу 
биљака на отвореном 
пољу 

Набавка нове опреме за орезивање, 
млевење, сечење и уклањање остатака 
након орезивања у воћарству 

1) прикључне тракторске косачице и 
машине за кошење и ситњење биљне 
масе између редова у воћњаку и 
винограду; 

2) ротоситнилице (ротофрезе); 

3) прикључна механизација за ситњење и 
скупљање и брикетирање остатака 
после жетве/резидбе (балирке, 
сечке/млинови, брикетерирке до 500 
kg/час); 

4) машине и опрема за орезивање и 
обликовање биља 

5) мотокултиватори до 10 kW; 

6) тримери. 

Набавка и постављање система за заштиту 
од града у вишегодишњим плантажама 
подизање система противргадних мрежа), 
као и за заштиту усева од претеране 
инсолације 

1) противградна мрежа; 

2) носачи за противградну мрежу; 

3) наслони за производне засаде воћа и 
грожђа (бетонски, метални или дрвени 
стубови), са пратећом опремом; 

4) противградни топ; 

5) материјали за покривање повртарских 
култура и цвећа, у циљу заштите од 
мраза – агротекстил; 

6) материјали за покривање поврћа и 
цвећа, у циљу заштите од високих 
температура – мрежа за сенчење. 
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Набавка и постављање жичаних ограда око 
вишегодишњих плантажа 

1) стубови за ограђивање воћњака и 
винограда; 

2) жичана ограда за ограђивање воћњака 
и винограда. 

Набавка нове опреме, машина и уређаја за 
наводњавање 

1) пумпе за наводњавање; 

2) агрегати за покретање пумпи (дизел, 
бензински, електро и погон на 
обновљиве изворе енергије); 

3) системи за наводњавање „кап по кап”: 
капајући окитени-полидрип цеви, 
капајуће траке (само за јагоду, поврће 
и цвеће), цеви, вентури цеви, вентури 
комплети, дозатори ђубрива, филтери, 
мрежни улошци за филтере, диск 
улошци за филтере, капљачи, 
затварачи за капљаче, носачи 
полидрипова, бужири, затезачи, копче, 
тефлон траке, славине, регулатори 
притиска, ваздушни одушци, бушачи 
цеви, манометри, кључеви за спојнице, 
фитинзи (нипле, муфови, колена, 
лактови, редуцири, разделници, 
холендери, спојнице, шелне, гумице, 
затварачи, завршни елементи, 
стартери, вентили, обујмице, 
прикључци, изводи, продужеци); 

4) системи за наводњавање вештачком 
кишом: пивот системи, водени топови, 
тифони и распрскивачи; 

5) покривка за акумулацију; 
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6) цистерне за превоз воде за 
наводњавање; 

7) резервоари за воду. 

Набавка нове опреме/машина за системе за 
заштиту од мраза 

1) материјали за покривање воћарско-
виноградарских култура у циљу 
заштите од мраза – агротекстил; 

2) материјали за покривање воћарско-
виноградарских култура у циљу 
заштите од високих температура – 
мрежа за сенчење; 

3) системи за наводњавање у циљу 
заштите од мраза: разводне цеви, 
латерале, микрораспршивачи, 
распршивачи, распрскивачи, спојнице, 
филтери, вентили, као и славине; 

4) фростбустери горионици (прикључна 
машина); 

5) задимљивачи (фогери). 

Набавка нових машина за основну обраду 
земљишта 

1) набавку машина за основну обраду 
земљишта (плугови, разривачи, 
подривачи, тањираче). 

Набавка нових машина за допунску обраду 
земљишта 

1) набавку машина за допунску обраду 
земљишта (култиватори, грубери, 
подривачи, сетвоспремачи, дрљаче); 

2) ротоситнилице и ротофрезе; 

3) ваљкови за после сетвену обраду 
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земљишта; 

4) међуредни култиватори. 

Набавка нових машина за ђубрење 1) набавку машина за ђубрење земљишта 
(расипачи минералног ђубрива 
минималног капацитета 500 литара). 

Набавка нових машина за сетву 1) прикључне сејалице. 

Набавка нових машина за садњу, као и 
садњу са мулчирањем (малч фолије) 

1) трогодишње малч фолије – само за 
јагоду, као и за поврће и цвеће; 

2) прикључне садилице за садњу биљака. 

Набавка нових машина за заштиту биља 1) набавку машина за заштиту биља 
(тракторске прскалице, атомизери, 
машине за апликацију пестицида у 
зони реда). 

Набавка новог трактора снаге до 80kW 1) Нов трактор максималне снаге мање 
или једнаке од 80 kW. 

Инвестиције у набавку 
нових машина и опреме 
за бербу/жетву, 
транспорт и припрему 
пољопривредних 
производа за тржиште 

Набавка нових машина за бербу воћа, 
грожђа, поврћа и цвећа 

1) тресачи, односно други берачи за воће 
и винову лозу; 

2) машине за скупљање језграстог воћа; 

3) покретне и вучене платформе за 
бербу; 

4) машине за убирање поврћа и цвећа на 
њиви; 

5) елеватори – купилице за утовар 
извађеног поврћа на њиви; 
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6) машине за везивање резаног цвећа. 

Набавка нових машина за превоз 
пољопривредних производа 

1) машине за транспорт пољопривредних 
производа- тракторске приколице. 

Набавка нових бокс палета за транспорт и 
складиштење производа 

1) бокс палете. 

Набавка нове опреме за чишћење и прање 
производа 

1) полирке; 

2) опрема – линија за чишћење и прање 
производа. 

Набавка нове опреме за сортирање и 
калибрацију производа 

1) калибратори; 

2) класирке; 

3) сортирке. 

Набавка нове опреме за паковање и 
маркетинг производа 

1) опрема – линија за паковање и 
обележавање производа 

2) пакерице са аутоматским вагама 

3) бокс палете за транспорт и 
складиштење производа, рам палете и 
палетни регали 

4) метал детектори 

5) колске ваге. 

1.8. 
Инвестиције усмерене у унапређење 
конкурентности примарне биљне 
производње у области производње 
осталих усева 

Набавка нових машина за основну обраду земљишта 

1) набавку машина за основну обраду 
земљишта (плугови, разривачи, 
подривачи, тањираче). 

Набавка нових машина за допунску обраду земљишта 
1) набавку машина за допунску обраду 

земљишта (култиватори, грубери, 
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подривачи, сетвоспремачи, дрљаче); 

2) ротоситнилице и ротофрезе; 

3) ваљкови за после сетвену обраду 
земљишта. 

Набавка нових машина за међуредну обраду земљишта 1) међуредни култиватори. 

Набавка нових машина за ђубрење 

1) набавку машина за ђубрење земљишта 
(расипачи минералног ђубрива 
минималног капацитета 500 литара). 

Набавка нове механизације за сетву 1) сејалице за сетву ostalih useva. 

Набавка нових машина за заштиту биља 

1) набавку машина за заштиту биља 
(тракторске прскалице, атомизери, 
машине за апликацију пестицида у 
зони реда). 

Набавка нових машина за транспорт 
1) машине за транспорт пољопривредних 

производа- тракторске приколице. 

Набавка нове опреме и машина за наводњавање 

1) пумпе за наводњавање; 

2) агрегати за покретање пумпи (дизел, 
бензински, електро и погон на 
обновљиве изворе енергије); 

3) системи за наводњавање „кап по кап”: 
капајући окитени-полидрип цеви, 
капајуће траке (само за јагоду, поврће 
и цвеће), цеви, вентури цеви, вентури 
комплети, дозатори ђубрива, филтери, 
мрежни улошци за филтере, диск 
улошци за филтере, капљачи, 
затварачи за капљаче, носачи 
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полидрипова, бужири, затезачи, копче, 
тефлон траке, славине, регулатори 
притиска, ваздушни одушци, бушачи 
цеви, манометри, кључеви за спојнице, 
фитинзи (нипле, муфови, колена, 
лактови, редуцири, разделници, 
холендери, спојнице, шелне, гумице, 
затварачи, завршни елементи, 
стартери, вентили, обујмице, 
прикључци, изводи, продужеци); 

4) системи за наводњавање вештачком 
кишом: пивот системи, водени топови, 
тифони и распрскивачи; 

5) покривка за акумулацију; 

6) цистерне за превоз воде за 
наводњавање; 

7) резервоари за воду. 

Набавка нових специјализованих машина за жетву (искључиво за 
лековито и ароматично биље а искључујући комбајне за жетву 
житарица, уљарица и индустријског биља) 

1) „пужни транспортерˮ; 

2) телескопски манипулатор са 
припадајућом опремом; 

3) машине за убирање лековитог, 
зачинског и ароматичног биља. 

1.9. 

Инвестиције усмерене у унапређење 
дохотка на пољопривредном 
газдинству кроз бављење 
активностима у области старих и 
уметничких заната, односно домаће 
радиности 

Набавкa опреме и оруђа у сврху очувања и унапређења старих и 
уметничких заната, односно послова домаће радиности који су 
сертификовани, у складу са посебним прописом, којим се одређују 
послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно 
пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу 
посебне евиденције издатих сертификата 

1) Опрема и алат ради очувања и 
унапређења старих и уметничких 
заната, односно полсова домаће 
радиности; 

Набавка опреме и инвентара за опремање радног и продајног простора 
за производњу, односно продају производа 1) опрема и инвентар за опремање 
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радног и продајног простора за 
производњу, односно продају 
производа; 

2) дизајнирање и израда интернет 
страница за промоцију старих и 
уметничких заната, односно послова 
домаће радиности;1 

3) дизајнирање и израда штампаног 
промотивног материјала за промоцију 
старих и уметничких заната, односно 
послова домаће радиности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Садржај интернет странице омогућава промоцију и продају производа добијених активностима у оквиру старих и уметничких заната, односно домаће радиности са 
одржавањем интернет странице на минимум три године. 


