
АНЕКС II Образац ЛПТ- O 
 

D/2 
ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА  

ИНВЕСТИЦИЈЕ У НОВУ ПОЉОПРИВРЕДНУ ОПРЕМУ ЗА БИЉНУ И СТОЧАРСКУ 
ПРОИЗВОДЊУ 

Назив Максимална 
прихватљива 

вриједност 
инвестиције (без 
ПДВ-а и царине) 

Максимални 
основни износ 

новчане потпоре 

БИЉНА ПРОИЗВОДЊА   

1. Опрема за наводњавање (пумпе, цјевоводи, 
распршивачи, систем филтрације, систем 
фертиригације, капаљке, роломати) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80.000 KM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.000 KM 

2. Опрема за заштиту од града  

3. Опрема за заштиту од мраза  

4. Опрема за ограђивање засада воћњака 

5. Опрема и уређаји за провјетравање и гријање 
пластеника и стакленика  

6. Опрема за чишћење и прање воћа, поврћа, 
љековитог и ароматичног биља 

7. Опрема за сушење воћа, поврћа, љековитог и 
ароматичног биља 

8. Линије за сортирање и калибрирање воћа, поврћа, 
љековитог и ароматичног биља (укључујући 
компјутерску опрему)  

9. Линије за паковање и означавање воћа, поврћа, 
љековитог и ароматичног биља 

1
0. 

Опрема за дораду соје 

1
1. 

Опрема за дораду стрних жита и уљарица 

 

СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА   

1. Опрема за фиксно ограђивање травњака 
(електрични пастир) 

8.000 KM 2.000 KM 

2. Опрема и уређаји за храњење и напајање 
животиња (млинови и мјешаонице за припрему 
концентрата, опрема и дозатори за крмне 
концентрате, изузимачи, транспортери, миксер 
приколице и дозатори за кабасту крму, хранилице и 
појилице)  

 
 
 

80.000 KM 

 
 
 

20.000 KM 

3. Опрема измузишта за машинску мужу, укључујући и 
покретне музне јединице (са свим елементима, 
материјалом и монтажом) 

4. Мљеководи, иноx-посуде и опрема за хлађење и 
складиштење млијека на ПГ 

 
 
 
 

40.000 KM 

 
 
 
 

10.000 KM 

5. Сточна вага, рампа за утовар/истовар животиња, 
лијевци (корали) за усмјеравање и хватање стоке 

6. Опрема за физикалну, хемијску и биолошку обраду 
отпадних вода, опрема за спречавање загађења 
зрака  

7. Опрема за биогасна постројења 

8. Опрема за сушење и паковање ђубрива перади 

 

ПЧЕЛАРСТВО   



1. Кошнице, дијелови кошница, поднице, хранилице, 
кровови, бјежалице, снелгрове даске, матичне 
решетке, враташца, спојка, ручка за кошнице, сатне 
основе, ометач пчела с оквира, сакупљач цвјетног 
праха, чистач цвјетног праха, оквири, нуклеуси 

 
 
 
 
 
 
 

30.000 KM 

 
 
 
 
 
 
 

10.000 KM 

2. Млин за цвјетни прах, сушионик за цвјетни прах,  
врцаљка, одговарајућа посуда за складиштење и 
пуњење меда, матичне млијечи, цвјетног праха, 
прополиса, пчелињег воска и пчелињег отрова 
(стаклена амбалажа - стакленке за мед различитог 
волумена и стаклене бочице разног волумена), 
инокс канте (посуде) и бачве, цједила за мед, 
пластичне канте (посуде) и бачве, посуда за 
цијеђење, сепаратор меда, воска и матичне млијечи, 
декристализатор, посуда за стерилизацију воска, 
електронске ваге и њихова опрема, агрегат 

3. Напредна опрема Усисавач за матичну млијеч, 
пнеуматске кламерице (пиштољи) за састављање 
дијелова пчеларске опреме (оквира, наставака, 
подница, зрачни компресори за погон кламерица 
(могу бити разног волумена), пумпе за мед 
електрични пастир, поклопна даска, наставци, 
решетке за пелуд (ПВЦ скидач пелуда), електро 
мотор и/или електро управљачка јединица за 
врцаљке, вентилацијске мреже, мрежице за 
скупљање прополиса 

4. Опрема за селидбу пчела, прикључна возила, 
механичке или хидрауличне дизалице, утоварне 
рампе, контејнери, ручни виљушкар 

5. Опрема за израду пчеларских основа, погача израду 
кошница пчела, опрема за пунионице меда 

 

РИБАРСТВО   

1. Опрема за мрјестилишта и/или узгајалишта, 
складишних простора, водних грађевина, 
отпремних центара и центара за прочишћавање, 
објеката за малопродају 

 
 
 
 
 
 
 

80.000 KM 

 
 
 
 
 
 
 

20.000 KM 

2. Опрема за рад и одржавање узгајалишта, 
унапрјеђење услова рада мрјестилишта и/или 
узгајалишта, унапрјеђење квалитете производње на 
мрјестилиштима и/или узгајалиштима, унапређење 
система физичке и техничке заштите мрјестилишта 
и/или узгајалишта од дивљих предатора; надзор 
мрјестилишта и/или узгајалишта, праћење 
параметара околиша 

3. Специјализирана возила и/или сервисна пловила 
и/или тегленице и/или плутајући објекти и/или 
понтони и/или радне машине 

4. Опрема за производњу леда, праћење квалитета 
воде и здравља риба и квалитета рибљих 
производа. 

5. Опрема за прочишћавање воде, рачунарска опрема 
укључујући софтвер за праћење производног 
процеса 



6. Машине за прераду хране за рибе 

 
 


