Прилог 2
ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ МЕСА И МАРКЕТИНГ
Инвестиције за које се одобравају подстицаји
Редни
Врсте инвестиција
Прихватљиве инвестиције
број
1) Опрема за омамљивање, клање - уређаји и опрема за електрично и/или механичко
и обраду трупова
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
2) Уређаји за мерење удела - фетометар
мишићног ткива у труповима
- уређај за аутоматску класификацију трупова
- друга слична опрема и уређаји намењени за ову
врсту инвестиције
3) Опрема за чишћење, прање и
- танкови са пратећом опремом (мешалице, вентили,
дезинфекцију (стерилизацију) индикатори нивоа и запремине, мерачи температуре,
објеката, опреме, алата, уређаја кондуктометри, пХ метри и др)
и машина, укључујући и опрему - пумпе и цевоводи
за гардеробе и санитарне
- уређаји за аутоматско дозирање концентрованих
просторије за запослене;
средстава за прање
- линијски кондуктометри и пХ метри
- пеномати (уређаји за прање пеном)
- уређаји за прање и санитацију/стерилизацију алата
и прибора
- уређаји за припрему вруће воде
- црева са носачима и пиштољем за воду
- уређаји за прање подова
- уређаји за дезинфекцију ваздуха у производним
просторијама
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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

- 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
- уређаји и опрема за убризгавање саламуре (пиклињектори)
- уређаји за „масирање” меса (тамблери)
- вакуум пунилице
- опрема за детекцију физичких и механичких
нечистоћа - X - ray 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
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6)

Опрема и уређаји за хлађење,
пастеризацију и стерилизацију

7)

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

- друга слична опрема и уређаји намењени за ову
врсту инвестиције
- 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)
- криоскопи
- сушнице
- аутоклави
- уређаји за припрему воде (деминерализатори,
дејонизатори, дестилатори и др)
- стерилизатори посуђа и прибора
- мешалице (механичке, магнетне и др)
- уређаји за припрему узорака (миксери, тресилице и
др)
- инкубатори
- лабораторијски фрижидери и замрзивачи
- дигестори
- пХ метри
- влагомери
- кондуктометри
- ламинарне коморе
- УВ лампе
- стерилизатори ваздуха
- сигурносни ормани
- микроскопи
- пламеници
- машине за прање лабораторијског посуђа
- АТП биолуминесценц или протецт брисеви - као
индикатор присуства биолошких (органских)
нечистоћа на радним површинама
- салтиметри
- тестови за утврђивање резидуа антибиотика
- уређај за ултра брзу микробиологију (Бацтериа
Трацер)
- 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)
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8)

Опрема за дезинфекцију
радника

9)

Маркетинг производа
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- аутоматске дезобаријере за прање и дезинфекцију
руку и обуће с механизмом контроле уласка
- лавабои за прање и дезинфекцију руку на ножни
погон или са фотоћелијом
- подне дезобаријере
- машине за прање и сушење радне одеће
- зидни дозатори средстава за прање и дезинфекцију
- зидни сушачи руку, аутоматски
- зидни држачи папирних убруса
- гардеробни ормани са клупама
- опрема за туш кабине
- 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

