
СПИСАК ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА НА КОЈЕ СЕ ОДНОСИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ  
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Шифра 

инвестиције 

Назив инвестиције Прихватљиве инвестиције Интензитет помоћи 

101.3.3. Набавка механизације и 

опреме за сетву,садњу, 

заштиту биља и 

наводњавање-одводњавање 

за воћарску и 

виноградарску производњу, 

производњу садног 

материјала и повртарску 

производњу( укључујући и 

производњу и цвећарство) 

на отвореном пољу; 

набавка механизације за 

воћарско-виноградарску 

производњу(набавка 

прецизних машина за 

сетву,машина за 

расађивање расада, 

висококвалитетних 

прскалица или атомизера за 

заштиту од болести, корова 

и штеточина;набавка 

система са 

микропрскалицама за 

заштиту воћњака, 

винограда и расадника од 

измрзавања;набавка 

противградних мрежа и 

пратеће опреме;набавка 

система кап по кап;набавка 

пластичних фолија, 

агротекстила и прскалица 

за наводњавање) 

 

Механизација за сетву и садњу : 

 

 - Сeјалице, садилице  

 

 Механизација за заштиту биља 

Атомизери до 600 л ( леђни, ношени и вучени) 

 

-Прскалице до 600 л (ношене)  

 

Механизација за заштиту од   корова 

 

- Ротоситнилице-ротофрезе 

максималан радни захват до 1,85 м 

- Тањираче до 3 м 

- Грубери, радни захват  до 2,5 м 

- Сетвоспремачи до 2,5 м 

 

Опрема и материјал за заштиту од града, 

ниских и високих температура: 

 

- Противградна мрежа са носачима и 

пратећим елементима 

1. Материјали за покривање 

повртарских и воћарско- 

виноградарских култура и цвећа, у 

циљу заштите од мраза – агротекстил, 

2. Трогодишње малч фолије – само за 

јагоду, 

3. Системи са микрорапрскивачима за 

заштиту воћњака,винограда и 

расадника од измрзавања 

 

- Материјали за покривање повртарских и 

воћарских култура у циљу заштите од 

високих температура – Мрежа за сенчење 

Системи за наводњавање 

 

 -Бушење бунара 

- Пумпа за наводњавање 

- систем за наводњавање «кап по кап» са 

пратећим елементима, инсталиран на 

парцели , 

распрскивачи,спојнице,филтер,вантили,слави

не,усисна и потисна црева , капаљке,капајуће 

цеви,лајфлат црева, окитени за развод 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  80 % од вредности , 

без ПДВ-а,  

-максималан износ 

подстицаја 130.000,00 

динара 

101.3.4 Изградња стакленика и 

набавка опреме и/или 

материјала за повртарску 

производњу и производњу 

јагодастог воћа, као и 

расадничку производњу и 

цвећарство у заштићеном и 

Изградња стакленика и набавка опреме и/или 

материјала за повртарску производњу и 

производњу јагодастог воћа, као и расадничку 

производњу и цвећарство у заштићеном и 

полузаштићеном простору (набавка 

конструкција за пластенике и стакленике, 

висококвалитетних вишегодишњих, 
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полузаштићеном простору 

(набавка конструкција за 

пластенике и стакленике, 

висококвалитетних 

вишегодишњих, 

вишеслојних фолија за 

пластенике, системе за 

загревање пластеника, 

система за вештачко 

осветљење, система за 

наводњавање и ђубрење 

водотопивим ђубривима и 

столова за производњу 

расада) за пластенике и 

стакленике. 

вишеслојних фолија за пластенике, системе за 

загревање пластеника, система за вештачко 

осветљење, система за наводњавање и 

ђубрење водотопивим ђубривима и столова за 

производњу расада) за пластенике и 

стакленике. 

101.1.8  

 

 

 

 

101.2.2 

Набавка опреме за мужу или 

затворени систем за мужу у 

слободном и везаном 

систему држања 

 

Опремање објеката за 

смештај животиња 

Музилице 

 

 

 

 

 

Хранилице, појилице 

 

 


