Намена бесповратних средстава

Мера

Шифра мере

Мера подршке/инвестиција

304.5

Подршка преради на газдинству

Шифра
инвестиције
Прерада млека

304.5.1.1.

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И
ПАКОВАЊЕ МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА:
– аутоматски уређаји за узорковање
– флексибилна црева са одговарајућим спојницама и прикључцима
– механички филтери
– одвајачи ваздуха (деаератори)
– хладионици за млеко са пратећом опремом (вентили, температурне сонде и
др.)
– складишни танкови са пратећом опремом (мешалице, мерачи и индикатори нивоа, запремине и
температуре, вентили и др.)
– цевоводи са вентилима
–пастеризаторисапратећомопремом(балансникотлић,пумпе,вентили,сонде
за
мерење температуре, уређаји за припрему вруће воде и др.)
– центрифугални сепаратори за млеко са пратећом опремом
– бактофуге са пратећом опремом
– уређаји за микрофилтрацију млека са пратећом опремом
– уређаји за аутоматску стандардизацију млека са пратећом опремом
–процеснитанковисапратећомопремом(мешалице,мерачиииндикатори нивоа,
запремине и температуре, вентили и др)
– дупликатори-ферментори са припадајућом опремом (мешалице, мерачи и индикатори нивоа,
запремине, pH и температуре, вентили и др.)
– хомогенизатори за млеко
– упаривачи са припадајућом опремом
–дозаторизаразневрсте додатака(ароме,пастознипроизводиодвоћаи
поврћа и др)
– цевасти и плочасти измењивачи топлоте, термизатори са пратећом опремом
и др.
–уређајизаприпремуирастварањепрашкастихматерија(млекаупраху,
чоколадног праха и сл.)
– уређаји за отапање замрзнутих производа
– миксери (мешачи)
– тунели за хлађење и ферментацију
– танкови за производњу сирева
– уређаји за сољење сирева
– пресе за сир
– калупи за сир
– уређаји за резање сира
– уређаји за производњу маслаца (бућкалице)
– машине пунилице, разне са пратећом опремом

– машине за паковање транспортног (збирног) паковања
– машине за палетизирање
– уређаји за означавање и етикетирање
– транспортне траке и конвејери
– опрема за контролу и аутоматско управљање са одговарајућим софтверима
–амбалажазапуњењеипаковањепроизводаизрађенаодметала,стакла, полимерних
материјала, комбинованих материјала, метализованих и силиконизованих
полимерних филмова и фолија и др.
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 опремазасушење(млека,суруткеидр.укључујућиихранунабази млека за одојчад и
малу децу)
– процесна опрема за производњу кондензованог млека
– процесна опрема за производњу сладоледа
– аутоматске линије за пуњење и паковање производа
Прерада меса

304.5.2.2.

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, ПРИЈЕМ, ЧУВАЊЕ/СКЛАДИШТЕЊЕ
(ХЛАЂЕЊЕ), УКЛАЊАЊЕ И ПРЕРАДУ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ
ПОРЕКЛА КОЈИ НИСУ ЗА ИСХРАНУ ЉУДИ:
– систем за сакупљање крви на линији клања (шупљиножеви, зупчаста пумпа и
изоловани контејнер за привремено складиштење)
– уређај и опрема за уклањање и пнеуматски транспорт садржаја дигестивног
тракта из кланице до места за привремено одлагање
– уређај и опрема за уклањање и пнеуматски транспорт споредних производа
животињског порекла из кланице до места за привремено одлагање
– вакуум уређај са опремом и сабирним танком за уклањање кичмене мождине из кичменог
стуба говеда
– уређаји за вакуум – паковање меса и производа од меса
– уређаји за етикетирење производа и паковања
– аутоматске ваге са етикетирком
– уређаји за нарезивање меса и производа
– машине за паковање у МАП-у меса и производа од меса

304.5.2.3.

– уређаји за скидање омотача
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА РАСЕЦАЊЕ, ОБРАДУ, ПРЕРАДУ, ПАКОВАЊЕ И
ОЗНАЧАВАЊЕ МЕСА И УСИТЊЕНОГ МЕСА, ПОЛУПРОИЗВОДА ОД МЕСА,
МАШИНСКИ СЕПАРИСАНОГ МЕСА И ПРОИЗВОДА ОД МЕСА:
– транспортне траке за месо и/или посуде са сировинама
– опрема за расецање меса
– машине за сечење меса
– уређаји за скидање коже са масног ткива
– уређаји за обликовање уситњеног меса и полупроизвода од меса
– уређаји за производњу леда
– уређаји за млевење меса (Волф)
– уређаји за сечење смрзнутог меса („гиљотине”, дробилице и др.)
– уређаји за уситњавање меса (кутери, микрокутери и др.)
– уређаји за мешање меса (са и/или без вакуума)
– машине за механичко сепарисање меса (сепаратори)
– уређаји и опрема за припрему саламуре

– уређаји и опрема за убризгавање саламуре (пикл-ињектори)
– уређаји за „масирање” меса (тамблери)
– вакуум пунилице
– опрема за детекцију физичких и механичких нечистоћа – „X-ray” детектори
– „клипсерице”
– пресе за месо
– уређаји и опрема за дозирање према врсти и капацитету технолошке линије

304.5.2.4.

– затварачице за конзервисане производе у херметички затвореним
контејнерима у складу са врстом и капацитетом технолошке линије
– уређаји и опрема за производњу (припрема, обрада, пуњење, димљење, ферментацију/
зрење и сушење, складиштење и паковањеферментисаних
производа од меса
– амбалажа за пуњење и паковање производа израђена од метала, стакла, полимерних
материјала, метализованих и силиконизованих полимерних
филмова и фолија и др.
НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈИ ЗА ХЛАЂЕЊЕ, ПАСТЕРИЗАЦИЈУ И
СТЕРИЛИЗАЦИЈУ МЕСА И ПРОИЗВОДА ОД МЕСА:
– опрема и уређаји за хлађење и/или замрзавање и складиштење смрзнутих
сировина и производа
– коморе за термичку обраду – пастеризацију („атмоси”, „пастер
каде/пастеризатори”)
– уређаји за термичку обраду – стерилизацију (аутоклави)

