
Намена бесповратних средстава 
 

 
Бесповратна средства која додељују по овом Конкурсу намењена су за следеће инвестиције:  

 

   Шифра мере 
Мера подршке / инвестиција 

Максимални износ 
средстава  

Мера  101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава  

 

   Шифра 
инвестиције 

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере   

Сектор млеко 

101.1.1. Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: 
говеда, оваца и коза 

говеда 200.000,00 
дин/грлу; овце и козе 
30.000,00 дин/грлу 

101.1.3. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, 
укључујући све елементе, материјале и инсталације 

Музилица 120.000/ком, 
лактофриз 250.000/ком и 
затворени систем за 
мужу до 1.500.000,00 
дин/ком 

101.1.4. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, 
полутечног и течног стајњака (транспортери за 
стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног 
стајњака; пумпе за пражњење 
резервоара;сепаратори за полутечни и течни 
стајњак; машине за пуњење течног стајњака; 
специјализоване приколице за транспорт чврстог 
стајњака, укључујући и пратећу опрему за полутечни 
и течни стајњак) 

 
 
 
 
до 1.500.000,00 дин 

101.1.5. Машине и опрема за припрему сточне хране, за 

храњење и напајање животиња (млинови и 

блендери/мешалице за припрему сточне хране; 

опрема и дозатори за концентровану сточну храну; 

екстрактори; транспортери; микс приколице и 

дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; 

појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну 

храну; косилице; превртачи сена) 

 

 

 

 

до 1.500.000,00 дин 

 101.1.8. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за 
пашњаке/ливаде 

Фиксне ограде - жица 120 
дин/м2, електрични 
пастири до 500.000,00 
дин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сектор месо 
 
 
 
 
 
 
 
 

101.2.1. Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, 
коза и свиња које се користе за производњу меса   

говеда 180.000,00 
дин/грлу; овце 30.000,00 
дин/грлу, назимице 
38.000,00 дин/грлу, козе 
17.000,00 дин/грлу 

101.2.3. Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, 
полутечног и течног стајњака (транспортери за 
стајњак; уређаји за мешање полутечног и течног 
стајњака; пумпе за пражњење резервоара; 
сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за 
пуњење течног стајњака; специјализована опрема за 
транспорт чврстог стајњака, полутечног и течног 
стајњака, резервоари за течни стајњак, 
специјализоване приколице за транспорт 
чврстог/полутечног/течног стајњака, са 
одговарајућом опремом), укључујући и пратећу 
опрему за полутечни и течни стајњак) 

 
 
 
 
 
 
до 1.500.000,00 дин 

101.2.4. Опремање објеката за гајење крмача и производњу 
прасади за тов 

до 1.500.000,00 дин 

101.2.5. Машине и опрема за складиштење и припрему 
сточне хране, за храњење и појење животиња 

 
 



(млинови и блендери/мешалице за припрему сточне 
хране; опрема и дозатори за концентровану сточну 
храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и 
дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; 
појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну 
храну; превртачи сена, итд.)  

 
 
до 1.500.000,00 дин 

101.2.8. Опрема за смештај квочки, специјализовани/посебно 
опремљени кавези 

4.000,00 дин/кавезу 

101.2.9. Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за 
пашњаке/ливаде 

Фиксне ограде - жица 120 
дин/м2, електрични 
пастири до 500.000,00 
дин 

 
Сектор 
производње 
конзумних 
јаја 
 

101.3.1. Набавка опреме за живинарске фармe за 
производњу конзумних јаја 

до 1.500.000,00 дин 

101.3.2. Набавка опреме за сортирање, паковање и чување 
конзумних јаја 

до 1.500.000,00 дин 

101.3.4. Набавка опреме за руковање, сакупљање и 
коришћење животињског ђубрива; посебна опрема 
за транспорт ђубрива 

до 1.500.000,00 дин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сектор воће, 
грожђе, 
поврће 
(укључујући 
печурке) и 
цвеће 

101.4.1. Подизање нових вишегодишњих засада воћака, 
хмеља и винове лозе 

- садни материјал до 
500.000,00 дин  
- Стубови од 
пренапрегнутог бетона 
270,00 дин/ком 
- поцинкована затезна 
жица 250,00 дин/м

2 

- затезачи 60,00 дин/ком 

101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу 
поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу 

- Подизање пластеника 
(алуминијумска или 
поцинковано - челична 
конструкција) са 
вишегодишњом, 
вишеслојном фолијом 
2.200,00 дин/м

2
,  

- Систем за наводњавање 
„кап по кап“ и систем за 
микрокишење 110 
дин/м

2
, 

-систем за фертиригацију, 
систем за филтрирање и 
пумпа за наводњавање -
33.000,00 дин/комаду, 
- столови за производњу 
расада (алуминијумски, 
са кадама и вентилом за 
пражњење)-10.000,00 
дин/м

2
, 

- систем за загревање 
2.200,00 дин/kw 

101.4.5. Набавка опреме за вештачко опрашивање биљака 
при производњи у заштићеном простору 

Кошница са бумбарима – 
9000 дин./по друштву 

101.4.6. Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и 
засењивање биљака при производњи у заштићеном 
простору 

Сијалице за раст биљака 
до 6.000,00 дин./ком 

101.4.8. Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и 
мулчирање (са фолијом) 

до 900.000,00 дин/ ком 

101.4.13. Набавка опреме-линија за чишћење и прање 
производа 

до 1.000.000,00 дин/ком 

101.4.14. Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и 
калибрирање производа  

до 1.200.000,00 дин/ком 

101.4.15. Набавка опреме-линија за паковање и обележавање 
производа 

до 1.100.000,00 дин/ком 



101.4.16. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и 
уклањање остатака након резидбе воћних врста 

до 900.000,00 дин/ ком 

101.4.18. Опрема/механизација за заштиту од мраза до 1.500.000,00 дин/ком 

101.4.24. Машине за заштиту биља тракторске прскалице до 
1.300.000,00 дин /ком, 
атомизери до 
1.500.000,00 дин/ком 

101.4.25. Машине за убирање односно скидање усева до 1.200.000,00 дин /ком 

101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева  системи „кап по кап“ са 
припадајућом опремом  - 
200.000,00 дин/ха; 
агрегати и пумпе – 
225.000,00 дин/ха, цевне 
линије са 
распрскивачима – 
110.000,00 дин/ха, 
тифони 1.500.000,00 
дин/ком., соларни панел 
системи са пратећом 
опремом (соларне пумпе, 
фотонапонски панели, 
инвертер, контролер, 
акумулатор соларног 
система и остала пратећа 
електро и машинска 
опрема) – 1.000.000,00 
дин по комаду 

Сектор 
пчеларство 

101.6.1. Набавка нових пчелињих друштава 10.000,00 дин/друштву 

101.6.2. Набавка опреме за пчеларство (кошнице и 
контејнери) 

кошнице 6.000,00 
дин/ком, а контејнери до 
400.000,00 дин/ком 

 
 


