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ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА И ТРОШКОВА У 
СЕКТОРУ ПРОИЗВОДЊЕ ВИНА  

   

1. ОПШТИ ТРОШАК  

1.1. Трошкови за припрему грађевинског пројекта и техничке документације за 
изградњу објекта винарије  
1.2. Трошкови за израду техничко-технолошког пројекта винарије  

2. ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА И НАБАВКЕ НОВЕ ОПРЕМЕ  

2.1. ТРОШКОВИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ВИНАРИЈЕ  

2.1.1. Изградња објеката за прераду грожђа, односно производњу вина укључујући и 
објекат/простор за: складиштење вина/винских производа и ароматизованих 
производа на бази вина; анализу грожђа и вина; складиштење амбалаже, 
репроматеријала и енолошких средстава укључујући и инсталацију вентилације, 
климатизације, грејања и превенцију загађења ваздуха; противпожарне резервоаре и 
хидрантску мрежу; пратеће енергетске објекте укључујући и изградњу система за 
снабдевање водом (укључујући бунаре), гасом, струјом (укључујући коришћење 
генератора) и канализациони систем  

2.1.2. Изградња управне зграде са пратећим објектима (канцеларије, лабораторије, 
просторија за сензорну евакуацију и карактеризацију вина/дегустационих сала; 
просторије за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, 
складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију)  

2.1.3. Изградња објеката за прераду отпада из производње и третман отпадних вода, 
управљање отпадом и превенцију загађења ваздуха  

2.1.4. Изградња постројења за производњу електричне и топлотне енергије из 
обновљивих извора за сопствено коришћење: соларне енергије, енергије ветра, 
биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора 
енергије, укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу  

2.1.5. Изградња унутрашње путне мреже и паркинг места у оквиру простора у 
власништву произвођача вина  

2.2. ТРОШКОВИ НАБАВКЕ НОВЕ ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА 
И МАШИНА У ФУНКЦИЈИ ПРОИЗВОДЊЕ ВИНА  

2.2.1. Опрема и уређаји за пријем, паковање и обележавање стоног грожђа и друга 
специјализована опрема  

2.2.2. Опрема за вештачку вентилацију, климатизацију, хлађење и грејање, 
противпожарну заштиту објеката за складиштење  

2.2.3. Машине и уређаји за превоз у кругу објекта у складу са захтевима пројекта  

2.2.4. Инокс судови за вино, винификатори судови (опрема) за винификацију, 
ферментацију и чување и универзалне посуде за вино и ароматизоване производе на 
бази вина  

2.2.5. Уређаји за контролисану ферментацију и хладну стабилизацију вина (контролу 
температуре), укључујући компјутеризовани софтвер  

2.2.6. Парни генератори за стерилизацију опреме и судова и уређаји за прање  



2.2.7. Опрема за складиштење, мешање, накнадну негу и одлежавање вина 
укључујући микрооксигенаторе, дрвене судове и буриће за барикирање  

2.2.8. Машине и опрема за прераду грожђа, опрема за ферментацију/винификацију, 
опрема за производњу вина (третман вина и шире), опрема за технологију везану за 
пенушава вина Филтери, муљаче, пнеуматске пресе, пумпе, центрифугални 
сепаратори, системи за убацивање азота и друга опрема  

2.2.9. Опрема за кондиционирање (пуњење, етикетирање, паковање) укључујући 
линије за пуњење и етикетирање уз одговарајућу опрему, пунилице, етикетирке и 
чепилице и друга опрема  

2.2.10. Опрема за транспорт у склопу винарије (палете за боце, контејнери, постоља 
за дрвену барик бурад, опрема за окретање боца и остала опрема, као и софтвер за 
управљање винаријама  

2.2.11. Опрема и уређаји за третман отпадних вода (физички, хемијски и биолошки 
третман), управљање отпадом и спречавање загађења ваздуха  

2.2.12.Опрема за превенцију загађења ваздуха и обнављање растварача  

2.2.13. Опрема за прање, дезинфекцију и хигијенско сушење руку у оперативним 
објектима и санитарним просторијама (укључујући тушеве), опрема за просторије за 
смештај гардеробе, опрема за чишћење, прање и дезинфекцију одеће и обуће  

2.2.14. Лабораторијска опрема и уређаји, искључујући стаклене посуде (интегрални 
део пројекта)  

2.2.15. Уређаји и опрема за прераду нус производа пореклом од грожђа (искључујући 
дестилате)  

2.2.16. Инвестиције у инсталације за производњу електричне и топлотне енергије из 
обновљивих извора енергије за сопствено коришћење: соларне енергије, енергије 
ветра, биомасе, биогаса, геотермалне енергије и других видова обновљивих извора 
енергије укључујући повезивање постројења на дистрибутивну мрежу  

2.2.17. Инвестиције у технологије које доприносе енергетској ефикасности и заштити 
животне средине  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


