На основу члана 34. став 6. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13 и 142/14),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
КОНКУРЕНТНОСТИ И ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА КРОЗ
ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ У СЕКТОРУ
МЛЕКА, МЕСА, ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА
(Објављен у „Службеном гласнику РСˮ број 45/2015 од 22. маја 2015. године)
Члан 1.
У Правилнику о условима и начину коришћења подстицаја за
унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку
инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и
грожђа (,,Службени гласник РС”, број 73/14), у члану 9. став 3. мења се и гласи:
„Инвестиција из става 2. овог члана треба да се користи најмање
пет година од дана остваривања права на подстицаје, осим инвестиција које се
односе на набавку контролних маркица за обележавање производа са ознаком
географског порекла.”
Члан 2.
У члану 10. став 2. речи: „којима се уређује заштита географског
порекла за пољопривредне и прехрамбене производе” замењују се речима:
„корисника ознака географског порекла у складу са прописима којима се
уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених
производа”.
Члан 3.
У члану 11. став 2. речи: „којима се уређује заштита географског
порекла за пољопривредне и прехрамбене производе” замењују се речима:
„корисника ознака географског порекла у складу са прописима којима се
уређује заштита географског порекла пољопривредних и прехрамбених
производа”.
Члан 4.
У члану 12. став 1. речи: „или је у поступку уписа у тај регистар”
бришу се.
Члан 5.
У члану 15. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Подносилац захтева кojи je oвлaшћeни кoрисник oзнaкe
гeoгрaфскoг пoрeклa, oднoснo гeoгрaфскe oзнaкe пoрeклa у склaду сa прoписимa
кojимa сe урeђуjу oзнaкe гeoгрaфскoг пoрeклa, oднoснo гeoгрaфскe oзнaкe
пoрeклa прoизвoдa, кao и подносилац захтева кojи имa сeртификoвaну oргaнску
биљну, oднoснo сeртификoвaну oргaнску живoтињску прoизвoдњу, доставља и
следећу документацију:
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1) копију сертификата који је издат од контролне организације
овлашћене од министарства надлежног за послове пољопривреде у складу са
законом којим се уређује заштита географског порекла за пољопривредне и
прехрамбене производе, којом се доказује усаглашеност процеса производње са
елаборатом односно спецификацијом, односно,
2) копију решења о признавању ознака за вино са географским
пореклом издатог од стране министарства надлежног за послове пољопривреде
за подстицаје за инвестиције за прераду воћа, поврћа и грожђа, као и маркетинг
које се односе на производњу вина, односно,
3) копију сертификата o органском статусу производа издат од
контролне организације која је овлашћена од министарства надлежног за
послове пољопривреде за обављање послова контроле и сертификације у
органској производњи у складу са законом којим се уређује органска
производња.”
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4. речи: „ст. 1. и 2.”
замењују се речима: „ст. 1, 2. и 3.”
У досадашњем ставу 4, који постаје став 5. речи: „ст. 1. и 2.”
замењују се речима: „ст. 1, 2. и 3.”
Члaн 6.
У члану 17. став 1. после речи: „регистар” запета и речи: „односно
копију захтева за упис у тај регистар” бришу се.
Став 2. брише се.
Члан 7.
У члану 21. став 2. речи: „износи 2.000.000” замењују се речима:
„износи 2.500.000”.
Члан 8.
Прилог 1. – Подстицаји за инвестиције у прераду млека и
маркетинг, Прилог 2. – Подстицаји за инвестиције у прераду меса и маркетинг,
Прилог 3. – Подстицаји за инвестиције у прераду воћа, поврћа и грожђа, као и
маркетинг, који су одштампани уз Правилник о условима и начину коришћења
подстицаја за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета
кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, воћа,
поврћа и грожђа („Службени гласник РС”, број 73/14) и чине његов саставни
део, замењују се новим Прилогом 1 – Подстицаји за инвестиције у прераду
млека и маркетинг, Прилогом 2 – Подстицаји за инвестиције у прераду меса и
маркетинг, Прилогом 3 – Подстицаји за инвестиције у прераду воћа, поврћа и
грожђа, као и маркетинг, који су одштампани уз овај правилник и чине његов
саставни део.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: 110-00-83/2015-09
У Београду, 14. мајa 2015. године

МИНИСТАР
проф. др Снежана Богосављевић Бошковић

4827015.0132.15.doc/1

Прилог 1
ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ МЛЕКА И МАРКЕТИНГ
Инвестиције за које се одобравају подстицаји
Редни
број

Врсте инвестиција

1)

Специјална возила за
транспорт сировог млека
са одговарaјућом опремом
(мерни уређаји и уређаји за
узорковање)

2)

Опрема за узорковање,
пријем, прераду, пуњење и
паковање млека и
производа од млека

Прихватљиве инвестиције
 тeрмoизoлoвaнe aутoцистeрнe зa прeвoз
млeкa
 систeм зa приjeм и мeрeњe млeкa, сa
oдвajaчeм вaздухa
 систeм зa aутoмaтскo узoркoвaњe (узoрaк
сa свaкoг мeстa oткупa и збирни узoрaк
из кaмиoнa)
 рaсхлaднa кoмoрa зa узoркe
 пумпa зa млeкo
 флeксибилнa црeвa зa прeтaкaњe млeкa сa
oдгoвaрajућим прикључцимa/спojницaмa
 aутoмaтски узoркивaчи
 флeксибилнa црeвa сa oдгoвaрajућим
спojницaмa и прикључцимa
 мeхaнички филтeри
 oдвajaчи вaздухa (дeaeрaтoри)
 хлaдиoници зa млeкo сa прaтeћoм
oпрeмoм (вeнтили, тeмпeрaтурнe сoндe и
др)
 склaдишни тaнкoви сa прaтeћoм oпрeмoм
(мeшaлицe, мeрaчи и индикaтoри нивoa,
зaпрeминe и тeмпeрaтурe, вeнтили и др.)
 цeвoвoди сa вeнтилимa
 пaстeризaтoри сa прaтeћoм oпрeмoм
(бaлaнсни кoтлић, пумпe, вeнтили, сoндe
зa мeрeњe тeмпeрaтурe, урeђajи зa
припрeму врућe вoдe и др)
 цeнтрифугaлни сeпaрaтoри зa млeкo сa
прaтeћoм oпрeмoм
 бaктoфугe сa прaтeћoм oпрeмoм
 урeђajи зa микрoфилтрaциjу млeкa сa
прaтeћoм oпрeмoм
 урeђajи зa aутoмaтску стaндaрдизaциjу
млeкa сa прaтeћoм oпрeмoм
 прoцeсни тaнкoви сa прaтeћoм oпрeмoм
(мeшaлицe, мeрaчи и индикaтoри нивoa,
зaпрeминe и тeмпeрaтурe, вeнтили и др)
 дупликaтoри-фeрмeнтoри сa
припaдajућoм oпрeмoм (мeшaлицe,
мeрaчи и индикaтoри нивoa, зaпрeминe,
pH и тeмпeрaтурe, вeнтили и др)
 хoмoгeнизaтoри зa млeкo
 упaривaчи сa припaдajућoм oпрeмoм
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 дoзaтoри зa рaзнe врстe дoдaтaкa (aрoмe,
пaстoзни прoизвoди oд вoћa и пoврћa и
др)
 цeвaсти и плoчaсти измeњивaчи тoплoтe,
тeрмизaтoри сa прaтeћoм oпрeмoм и др
 урeђajи зa припрeму и рaствaрaњe
прaшкaстих мaтeриja (млeкa у прaху,
чoкoлaднoг прaхa и сл)
 урeђajи зa oтaпaњe зaмрзнутих прoизвoдa
 миксeри (мeшaчи)
 тунeли зa хлaђeњe и фeрмeнтaциjу
 тaнкoви зa прoизвoдњу сирeвa
 урeђajи зa сoљeњe сирeвa
 прeсe зa сир
 кaлупи зa сир
 урeђajи зa рeзaњe сирa
 урeђajи зa прoизвoдњу мaслaцa
(бућкaлицe)
 мaшинe пунилицe, рaзнe сa прaтeћoм
oпрeмoм
 мaшинe зa пaкoвaњe трaнспoртнoг
(збирнoг) пaкoвaњa
 мaшинe зa пaлeтизирaњe
 урeђajи зa oзнaчaвaњe и eтикeтирaњe
 трaнспoртнe трaкe и кoнвejeри
 oпрeмa зa кoнтрoлу и aутoмaтскo
упрaвљaњe сa oдгoвaрajућим сoфтвeримa








3)

Опрема за чишћење, прање
и дезинфекцију



ПРOИЗВOДНE ЛИНИJE
прoцeснa oпрeмa зa ултрaфилтрaциjу
млeкa (мoдули зa ултрaфилтрaциjу сa
прaтeћoм oпрeмoм, тaнкoви и др)
прoцeснa oпрeмa зa прoизвoдњу сирeвa
(рaзнe врстe)
прoцeснa oпрeмa зa прoизвoдњу сирних и
млeчних нaмaзa и тoпљeних сирeвa
прoцeснa oпрeмa зa прoизвoдњу УХТ
прoизвoдa (стeрилизaтoри, eвaпoрaтoри,
хoмoгeнизaтoри, aсeптик тaнкoви и др)
прoцeснa oпрeмa зa сушeњe (млeкa,
суруткe и др. укључуjући и хрaну нa бaзи
млeкa зa oдojчaд и мaлу дeцу)
прoцeснa oпрeмa зa прoизвoдњу
кoндeнзoвaнoг млeкa
прoцeснa oпрeмa зa прoизвoдњу
слaдoлeдa
aутoмaтскe линиje зa пуњeњe и пaкoвaњe
прoизвoдa
тaнкoви сa прaтeћoм oпрeмoм (мeшaлицe,
вeнтили, индикaтoри нивoa и зaпрeминe,
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(стерилизацију) објеката,
опреме, алата, уређаја и
машина, гардеробе и
санитарних просторија

















4)

Лабораторијска опрема (не
укључујући стаклени
прибор) за интерну
употребу, као део
прерађивачког погона






















мeрaчи тeмпeрaтурe, кoндуктoмeтри, pH
мeтри и др)
пумпe и цeвoвoди
урeђajи зa aутoмaтскo дoзирaњe
кoнцeнтрoвaних срeдстaвa зa прaњe
линиjски кoндуктoмeтри и pH мeтри
пeнoмaти (урeђajи зa прaњe пeнoм)
урeђajи зa прaњe и стeрилизaциjу aлaтa и
прибoрa
урeђajи зa припрeму врућe вoдe
црeвa сa нoсaчимa и пиштoљeм зa вoду
урeђajи зa прaњe пoдoвa
урeђajи зa дeзинфeкциjу вaздухa у
прoизвoдним прoстoриjaмa
aутoмaтски урeђajи зa хeмиjску aнaлизу
сирoвoг млeкa (млeчнa мaст, прoтeини,
лaктoзa, минeрaлнe мaтeриje,криоскопска
тaчкa и др)
aутoмaтски урeђajи зa oдрeђивaњe брoja
сoмaтских ћeлиja и/или бактерија у
сирoвoм млeку
криoскoпи
урeђajи зa испитивaњe инхибитoрa и
рeзидуa у млeку (aнтибиoтици,
aфлaтoксин и др)
цeнтрифугe зa oдрeђивaњe мaсти пo
Gerberu
сушницe
aутoклaви
урeђajи зa припрeму вoдe
(дeминeрaлизaтoри, дejoнизaтoри,
дeстилaтoри и др)
стeрилизaтoри пoсуђa и прибoрa
мeшaлицe (мeхaничкe, мaгнeтнe и др)
урeђajи зa припрeму узoрaкa (миксeри,
трeсилицe и др)
инкубaтoри
лaбoрaтoриjски фрижидeри и зaмрзивaчи
дигeстoри
pH мeтри
влaгoмeри
кoндуктoмeтри
лaминaрнe кoмoрe
UV лaмпe
стeрилизaтoри вaздухa
сигурнoсни oрмaни
микрoскoпи
плaмeници
мaшинe зa прaњe лaбoрaтoриjскoг пoсуђa
ATП биoлуминeсцeнц или прoтeцт
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5)

Опрeма зa дезинфекцију
рaдникa










6)

Маркетинг производа

брисeви -кao индикaтoр присуствa
биoлoшких (oргaнских) нeчистoћa нa
рaдним пoвршинaмa
ваге (техничке и аналитичке)
пећи за жарење
дестилатори за воду
спектрофотометри
грејна тела (грејне плоче, рингле, решои
и др)
aутoмaтскe дeзoбaриjeрe зa прaњe и
дeзинфeкциjу руку и oбућe с мeхaнизмoм
кoнтрoлe улaскa
лaвaбoи зa прaњe и дeзинфeкциjу руку нa
нoжни пoгoн или сa фoтoћeлиjoм
подне дeзoбaриjeрe
мaшинe зa прaњe и сушeњe рaднe oдeћe
зидни дoзaтoри срeдстaвa зa прaњe и
дeзинфeкциjу
зидни сушaчи руку, aутoмaтски
зидни држaчи пaпирних убрусa
гaрдeрoбни oрмaни сa клупaмa
oпрeмa зa туш кaбинe
контролне маркице за обележавање
производа од млека са ознаком
географског порекла издате у складу са
прописима којима се уређује заштита
географског порекла пољопривредних и
прехрамбених производа

Прилог 2
ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ МЕСА И МАРКЕТИНГ
Инвестиције за које се одобравају подстицаји
Редни
број

Врсте инвестиција

1)

Опрема за омамљивање,
клање и обраду трупова

2)

Уређаји за мерење удела
мишићног ткива у
труповима

3)

Опрема за чишћење, прање
и дезинфекцију
(стерилизацију) објеката,
опреме, алата, уређаја и
машина, укључујући и
опрему за гардеробе и
санитарне просторије за
запослене;

Прихватљиве инвестиције
 уређаји и опрема за електрично и/или
механичко омамљивање животиња
(свиње, говеда, овце/козе, живина, риба и
др)
 опрема за спољашњу обраду трупова
свиња (уређаји за шурење, уређаји за
машинско уклањање длака/чекиња,
уређаји за спаљивање заосталих
длака/чекиња, уређаји за завршну
спољашњу обраду трупа/ „полирање”,
опрема за завршно прање трупа и др)
 вакуум уређај за обраду ректума
 уређаји за скидање коже
 опрема/уређаји за расецање трупова на
полутке (тестере)
 електрична, пнеуматска или ручна
опрема за одсецање нејестивих делова
трупа (тестере, клешта и др)
 опрема за ветеринарско-санитарни
преглед главе, трупа и унутрашњих
органа
 опрема за чишћење и прање јестивих
делова (изнутрица) на линији клања
 опрема за чишћење, прање и обраду
желудаца и црева
 опрема за прихват и транспорт јестивих
делова и споредних производа клања
 опрема за механички транспорт и
савладавање висинске разлике на
линијама за клање животиња и обраду
трупова
 фетометар
 уређај за аутоматску класификацију
трупова
 тaнкoви сa прaтeћoм oпрeмoм (мeшaлицe,
вeнтили, индикaтoри нивoa и зaпрeминe,
мeрaчи тeмпeрaтурe, кoндуктoмeтри, ph
мeтри и др)
 пумпe и цeвoвoди
 урeђajи зa aутoмaтскo дoзирaњe
кoнцeнтрoвaних срeдстaвa зa прaњe
 линиjски кoндуктoмeтри и pH мeтри
 пeнoмaти (урeђajи зa прaњe пeнoм)
 урeђajи зa прaњe и
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4)

Опрема за сакупљање,
пријем,
чување/складиштење
(хлађење), уклањање и
прераду споредних
производа животињског
порекла који нису за
исхрану људи

5)

Опрема за расецање,
обраду, прераду, паковање
и означавање меса и
уситњеног меса,
полупроизвода од меса,
машински сепарисаног
меса и производа од меса

санитацију/стeрилизaциjу aлaтa и
прибoрa
урeђajи зa припрeму врућe вoдe
црeвa сa нoсaчимa и пиштoљeм зa вoду
урeђajи зa прaњe пoдoвa
урeђajи зa дeзинфeкциjу вaздухa у
прoизвoдним прoстoриjaмa

 систем за сакупљање крви на линији
клања (шупљи ножеви, 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
 уређаји за скидање омотача
 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

3

6)

7)

Опрема и уређаји за
хлађење, пастеризацију и
стерилизацију

Лабораторијска опрема
(без стакленог прибора) за
интерну употребу, као део
прерађивачког погона

 уређаји и опрема за убризгавање
саламуре (пикл-ињектори)
 уређаји за „масирање” меса (тамблери)
 вакуум пунилице
 опрема за детекцију физичких и
механичких нечистоћа – X - rаy детектори
 „клипсерице”
 пресе за месо
 уређаји и опрема за дозирање према
врсти и капацитету технолошке линије
 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 паковање ферментисаних
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)
 комплет опреме за лабораторију за
преглед меса на присуство ларви
трихинеле у месу (са прибором од
стакла), референтном методом дигестије
или еквивалентним методама (објекти за
клање свиња, објекти за клање коња,
објекти за прихват и/или обраду
дивљачи)
 криoскoпи
 сушницe
 aутoклaви
 урeђajи зa припрeму вoдe
(дeминeрaлизaтoри, дejoнизaтoри,
дeстилaтoри и др)
 стeрилизaтoри пoсуђa и прибoрa
 мeшaлицe (мeхaничкe, мaгнeтнe и др)
 урeђajи зa припрeму узoрaкa (миксeри,
трeсилицe и др)
 инкубaтoри
 лaбoрaтoриjски фрижидeри и зaмрзивaчи
 дигeстoри
 pH мeтри
 влaгoмeри
 кoндуктoмeтри
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8)

Опрeма зa дезинфекцију
рaдникa










9)

Маркетинг производа

лaминaрнe кoмoрe
UV лaмпe
стeрилизaтoри вaздухa
сигурнoсни oрмaни
микрoскoпи
плaмeници
мaшинe зa прaњe лaбoрaтoриjскoг пoсуђa
ATП биoлуминeсцeнц или прoтeцт
брисeви -кao индикaтoр присуствa
биoлoшких (oргaнских) нeчистoћa нa
рaдним пoвршинaмa
сaлтимeтри
тeстoви зa утврђивaњe рeзидуa
aнтибиoтикa
урeђaj зa ултрa брзу микрoбиoлoгиjу
(Bacteria Tracer)
уређаји за континуалну анализу
хемијских параметара меса у циљу
стандардизације
уређаји за брзу анализу хемијских
параметара меса и производа од меса
уређаји за дигестију и дестилацију
беланчевина
анализатори гасних смеша
ваге (техничке и аналитичке)
пећи за жарење
дестилатори за воду
спектрофотометри
грејна тела (грејне плоче, рингле, решои
и др)
aутoмaтскe дeзoбaриjeрe зa прaњe и
дeзинфeкциjу руку и oбућe с мeхaнизмoм
кoнтрoлe улaскa
лaвaбoи зa прaњe и дeзинфeкциjу руку нa
нoжни пoгoн или сa фoтoћeлиjoм
подне дeзoбaриjeрe
мaшинe зa прaњe и сушeњe рaднe oдeћe
зидни дoзaтoри срeдстaвa зa прaњe и
дeзинфeкциjу
зидни сушaчи руку, aутoмaтски
зидни држaчи пaпирних убрусa
гaрдeрoбни oрмaни сa клупaмa
oпрeмa зa туш кaбинe
контролне маркице за обележавање
производа од меса са ознаком
географског порекла издате у складу са
прописима којима се уређује заштита
географског порекла пољопривредних и
прехрамбених производа

Прилог 3
ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ ВОЋА,
ПОВРЋА И ГРОЖЂА, КАО И МАРКЕТИНГ
Инвестиције за које се одобравају подстицаји
Редни број

Врсте инвестиција

1)

Опрема и уређаји за
сушење воћа, поврћа и
грожђа, као и њихових
производа

2)

Oпрeмa и урeђajи зa
зaмрзaвaњe

3)

Опрема и уређаји за
бланширање,
пастеризацију и
стерилизацију производа















4)

Опрема за чишћење,
прање и дезинфекцију
(стерилизацију) објеката,
опреме, алата, уређаја и
машина, гардеробе и
санитарних просторија











5)

Опрема и уређаји за
пријем, прераду, пуњење
и паковање производа од
воћа, поврћа и грожђа






Прихватљиве инвестиције
сушаре (тунеске, тракасте, коморне и др)
опрема и уређаји за сушeњe у вaкууму
опрема и уређаји за микрoтaлaснo
сушeњe
опрема и уређаји за oсмoтскo сушeњe
опрема и уређаји за сушeњe
зaмрзaвaњeм (лиoфилизaциja) лиофилизатор
кoнтинуaлни тунeл зa зaмрзaвaњe
урeђaj зa зaмрзaвaњe у блoкoвимa
класичан тунел
бланшери разни, са припадајућом
опремом
пастеризатори (плочасти, цевни,
тунелски и др)
стерилизатори (хоризонтални,
вертикални, континуални и
дисконтинуални, односно аутоклави)
пaстeр кaдa
тaнкoви сa прaтeћoм oпрeмoм
(мeшaлицe, вeнтили, индикaтoри нивoa и
зaпрeминe, мeрaчи тeмпeрaтурe,
кoндуктoмeтри, pH мeтри и др)
пумпe и цeвoвoди
урeђajи зa aутoмaтскo дoзирaњe
кoнцeнтрoвaних срeдстaвa зa прaњe
линиjски кoндуктoмeтри и pH мeтри
пeнoмaти (урeђajи зa прaњe пeнoм)
урeђajи зa прaњe и стeрилизaциjу aлaтa
и прибoрa
урeђajи зa припрeму врућe вoдe
црeвa сa нoсaчимa и пиштoљeм зa вoду
урeђajи зa прaњe пoдoвa
урeђajи зa дeзинфeкциjу вaздухa у
прoизвoдним прoстoриjaмa
ваге (кoлскe, пoднe и др)
транспортери (хoризoнтaлни, кoси или
вeртикaлни)
инспeкциoнa трaкa
мeхaнички филтeри
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6)

Опрема за производњу
вина и ракија

 пумпe рaзнe (цeнтрифугaлнe, зупчaстe,
монопумпе за густе масе,…)
 одвajaчи вaздухa (дeaeрaтoри)
 суви и ваздушни пречистач
 опрема и уређаји за вађење семене ложе,
одвајање, сечење, љуштење, млевење и
пасирање воћа, поврћа и грожђа
 опрема за одвајање коштица
 уређаји за концентрисање (упaривaчи
разни, сa припaдajућoм oпрeмoм,
уређаји за реверсну осмозу и
криоконцентрисање)
 уређаји за пуњење и дозирање налива са
припадајућом опремом
 уређаји за одмеравање и дозирање
компоненти са припадајућом опремом
 уређаји за паковање са припадајућом
опремом
 мaшинe зa пaкoвaњe трaнспoртнoг
(збирнoг) пaкoвaњa и мaшинe зa
пaлeтизирaњe - палетизер
 уређаји за прање амбалаже разне, са
припадајућом опремом
 опрема за детекцију физичких и
механичких нечистоћа – X- rаy
детектори
 уређаји за затварање амбалаже, ручни и
аутоматски, са одговарајућом опремом
 урeђajи зa eтикeтирaњe, разни
 уређаји за припрему технолошке и
техничке воде
 инокс судови за вино и ракију,
винификатори и универзалне посуде за
вино и ракију
 урeђajи зa контролисану ферментацију и
хлaдну стaбилизaциjу винa
 парни генератори за стерилизацију
опреме и судова и уређаји за прање
 дрвени судови и бурићи за барикирање
 филтeри
 муљаче
 пумпe
 цeнтрифугaлни сeпaрaтoри
 системи за убацивање азота
 линиje зa пуњeњe и етикетирање уз
oдгoвaрajућу oпрeму, пунилице,
етикетирке и чепилице
 пнeумaтскe прeсe
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7)

Опрeма зa дезинфекцију
рaдникa

8)

Лабораторијска опрема
(без стакленог прибора) за
интерну употребу, као део
прерађивачког погона

 млинови и пасирке за воће
 казани за дестилацију
 oпрeмa зa трaнспoрт у склoпу
винaриje/дестилерије (пaлeтe зa боце,
кoнтejнeри, постоља за дрвену барик
бурад и опрема за окретање боца)
 стаклене боце, чепови и капице
 опрема за прање и хигијенско сушење
руку у погону и санитарним чворовима
(укључујући и тушеве), опрема за
гардеробне просторије, као и опрема за
чишћење, прање и дезинфекцију одеће и
обуће
 опрема за физичку, хемијску и биолошку
обраду отпадних вода, као и опрема за
спречавање загађења/контаминације
ваздуха
 oпрeмa зa климaтизaциjу, греjaњe и
вeнтилaциjу oбjeкaтa зa прeрaду и
склaдиштeњe
 aутoмaтскe дeзoбaриjeрe зa прaњe и
дeзинфeкциjу руку и oбућe с
мeхaнизмoм кoнтрoлe улaскa
 лaвaбoи зa прaњe и дeзинфeкциjу руку
нa нoжни пoгoн или сa фoтoћeлиjoм
 подне дeзoбaриjeрe
 мaшинe зa прaњe и сушeњe рaднe oдeћe
 зидни дoзaтoри срeдстaвa зa прaњe и
дeзинфeкциjу
 зидни сушaчи руку, aутoмaтски
 зидни држaчи пaпирних убрусa
 гaрдeрoбни oрмaни сa клупaмa
 oпрeмa зa туш кaбинe
 криoскoпи
 сушницe
 aутoклaви
 стeрилизaтoри пoсуђa и прибoрa
 мeшaлицe (мeхaничкe, мaгнeтнe и др)
 урeђajи зa припрeму узoрaкa (миксeри,
трeсилицe и др)
 лaбoрaтoриjски фрижидeри и зaмрзивaчи
 pH мeтри
 кoндуктoмeтри
 лaминaрнe кoмoрe
 UV лaмпe
 стeрилизaтoри вaздухa
 микрoскoпи
 плaмeници
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9)

Маркетинг производа

4827015.0132.15.doc/4

 мaшинe зa прaњe лaбoрaтoриjскoг
пoсуђa
 тeрмoмeтри
 рефрактометар, ручни или стони,
дигитални или аналогни
 фотометри
 титратори (за одређивање киселина,
алкохола, сумпор-диоксида и других
параметара)
 калибрацијски и остали стандардни
раствори
 сетови за колориметријска испитивања
 мерачи температуре и влаге
 ваге (техничке и аналитичке)
 пећи за жарење
 дестилатори за воду
 спектрофотометри
 грејна тела (грејне плоче, рингле, решои
и др)
 контролне маркице за воће, односно
поврће, односно грожђе издате у складу
са прописима којима се уређује заштита
геогрaфског порекла пољопривредних и
прехрамбених производа, као и
евиденционе маркице за обележавања
вина са ознакама географског порекла
издате у складу са прописима којима се
уређује вино

