
Ред. бр. Име и презиме /назив Место Врста производње / активности Статус Врста производа / врста животиња

1 "AWISS" ДОО Београд биљна конверзија чичока
2 "AGRANA STUDEN SERBIA" ДОО Београд увоз органски шећер
3 АД "МЛЕКАРА" Суботица прерада органски млеко, сир, млечни производи 
4 Александар Атанасковић Бајина Башта биљна конверзија јагода
5 Александар Стоичков Босилеград биљна, сточарска конверзија јечам, луцерка,тикава, парадајз, зачинско биље, кромпир, овце, пчеле, 

ливадске биљке
6 "ALCA TRGOVINA" ДОО Добановци увоз органски дечја храна
7 "ALMA INŽENJERING" ДОО Ниш сакупљање плодова, прерада органски кантарион, коприва, шипурак, бреза, сушено биље
8 "АНА" ДОО Босилеград сакупљање плодова, прерада органски

боровница, брусница, шипурак, дрењина, вргањ, слатко, мармелада
9 "ANANTA TRADE" ДОО Београд увоз органски шећер од трске

10 Андон Андонов Босилеград биљна, сточарска конверзија кромпир, пасуљ, црни лук, бели лук, сточна репа, ливада, говеда, 
овце, козе

11 Анка Тир Пивнице биљна конверзија мак, кукуруз шећерац, грашак, пасуљ, боранија, спанаћ, кромпир, 
краставац, паштрнак, мрква, першун, црни лук, бели лук, ротквице, 
карфиол, кељ, тиквице, паприка, парадајз  

конверзија дуња, крушка, грожђе, јабука, кајсија, соја, ливада
органски кукуруз, соја, тиква, спелта

прерада сок, чај и замрзнута аронија
увоз, извоз сок од ароније

14 "ARONIA MELANOCARPA BIO BAZA" ДОО Ириг увоз органски сок од ароније
биљна конверзија

целер, купус, паприка, парадајз, блитва, јечам, сирак, пасуљ, шљива
биљна, прерада органски

сирак, мак, шипурак, мрква, спанаћ, паприка, грашак, парадајз, црни 
лук, ротквице, краставац, плави патлиџан, празилук, салата, чичока, 
першун, купус, кељ, броколи, кељ пупчар, карфиол, келераба, 
тиквице, боранија, диња, лубеница, кромпир, целер, цвекла, бели лук, 
пастеризовано поврће, сушено поврће, екстракт цвекле, расад

16 "АУТОГЛОБАЛ" ДОО Прибој биљна органски слачица
17 "AXXON TRADING" ДОО Београд увоз органски филтер чај
18 "БАЛТИК ЈУНИОР" ДОО Београд увоз органски оригано, оригано уље, уље црног кумина

прерада органски тофу сир, темпех, тамари, тофу намази, соја паштета, сусамов путер

увоз органски производи од житарица и индустријског биља, кокосово уље, сируп 
од агаве, махунарке

биљна, прерада малина, купина, јабука, шљива, јагода, вишња, јабука
извоз

шљива, јабука, замрзнута јагода, малина и купина, сува шљива
21 "BEO4COMPANY" ДОО Београд прерада органски сок од ароније, кандирана аронија

конверзија малина, шљива, купина, јагода
малина, купина, замрзнуто воће

извоз замрзнута малина и купина
конверзија луцерка
органски пшеница спелта, јечам, кукуруз, овас, просо

24 "БИО ШПАЈЗ" ДОО Београд увоз органски производи од житарица, индустријског биља, поврћа, воћа, кокоса, 
чајеви, мисо

биљна конверзија рибизла, шљива, ливадске биљке
сакупљање плодова плодова, прерада органски печурке, шумска малина, купина, јагода и боровница, суве и 

замрзнуте печурке, замрзнуто шумско воће
конверзија јабука, крушка, џанарика
органски ливада, говеда, овце, коњи, козе

27 Бојан Живковић Бела Паланка биљна органски смиље, лаванда
28 Бојана Маљковић Банатско Карађорђево биљна конверзија соја, луцерка, кукуруз

биљна конверзија кромпир, паприка, пасуљ, кукуруз шећерац, ливада
биљна, сточарска органски кромпир, црни лук, пасуљ, паприка, кукуруз шећерац, луцерка, 

ливада, овце, говеда

органскиКуршумлија

Босилеград биљна, сточарска 

Ариље

биљна 

ЈЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ О ПРОИЗВОЂАЧИМА 
УКЉУЧЕНИМ У ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА ОВЛАШЋЕНИХ КОНТРОЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2013. ГОДИНИ

13 Сурдук органски

органски
биљна, прерада

Ниш

"BELIS TOP" ДОО (150 коопераната)

биљна БајмокАнтал Циндел12

25

15

"BERRY FROST" ДОО (115 коопераната)22

Босилеград

"BEYOND"

Ботју Христов

"БМД" ДОО

19

Лозница

29

"АРОНИЈА ВИТА" ДОО

20

Тотово Село

26 Божидар Пејчев

Арпад Чокош

23 "БИОФАРМА" ДОО Београд



30 Бранислав Анђелић Београд биљна конверзија грожђе, ливадске биљке
31 Бранислав Галамбош Гложан биљна конверзија црни лук, тиквице, краставац, салата, першун, паштрнак, мрква, 

целер, празилук, кељ, броколи, карфиол, келераба, купус, грашак, 
спанаћ, плави патлиџан, лук влашац, кромпир, парадајз, паприка, 
бели лук , тиква, боранија, пасуљ, цвекла, кукуруз шећерац, рукола, 
кељ пупчар, невен, рен ,нана, мирођија, кукуруз, ротквице, мајчина 
душица, босиљак, анис, коријандер, лаванда, матичњак, жалфија, 
мајоран, пшеница соја, спелта

32 Бранислав Стефановић Нови Козјак сточарска конверзија говеда, ливадске биљке
33 Бранислав Ћошков Кикинда биљна конверзија сунцокрет, леска, тиква, пшеница

сакупљање плодова прерада дивља јабука, цвет и плод зове, шипурак, глог, шумска боровница, 
мајчина душица, лист јасена, лазаркиња, бреза, липа, вранилова 
трава, лист ораха, корен коприве, дивља крушка, раставић, корен 
маслачак 

извоз сушено шумско воће и ароматично и лековито биље
прерада сушено воће, сушени кукуруз шећерац 

извоз сушена малина, сушена јагода, сушена вишња, сушена шумска 
боровница, сушена шумска купина

36 Васил Тошев Пирот биљна, сточарска конверзија детелина, јечам, пшеница, кромпир, јабука, шљива, кукуруз, пасуљ, 
ливада, овце, говеда

37 Васо Максимовић Зрењанин биљна, прерада органски свеже и сушене печурке
38 "VEGANA" ДОО Сомбор увоз органски какао прах
39 Вера Авдаловић Падеј сточарска конверзија ливадске биљке, овце
40 Вера Ранковић Велика Моштаница биљна органски јабука, дуња, шљива, мушмула, тиквице, парадајз, орах, леска, купус, 

блитва
41 Весна Бошковић Прибој биљна органски слачица
42 "WINERS'S HEALTH & INVEST" ДОО Јагодина прерада органски сок од ароније, чај од ароније
43 Владета Радовановић Рача Крагујевачка биљна конверзија бресква, нектарина
44 Владимир Возар Кисач биљна органски спанаћ, шпаргла мирођоја, першун, лук влашац, блитва, црни лук, 

мрква, цвекла, тиквице, плави патлиџан, парадајз, крставац, физалис, 
тиква, целер, селен, тимијан, рузмарин, лаванда, жалфија, нана, 
матичњак, босиљак, чубар, паприка, оригано, кари, коријандер, купус, 
салата, риукола, келераба, броколи, кељ

45 Владимир Грбић Београд биљна конверзија спелта, просо, пшеница, хељда
конверзија орах, дуња, аронија, вишња, малина, купина, јабука
органски крушка, шљива, тиква, бели лук, тиквице, паприка, парадајз

биљна, прерада конверзија малина
биљна, прерада малина, замрзнуто воће
извоз замрзнута малина

48 "ВУКОВИ" ДОО Нови Сад увоз органски матични сок од ароније
49 "GALUS" ДОО Панчево биљна конверзија соја, пшеница, ливада
50 Гвозден Стевановић Ужице пчеларска органски мед, пчеле
51 Геза Драваи Келебија биљна органски луцерка, кукуруз, јечам, сунцокрет, купус, мрква, црни лук, кромпир, 

цвекла, грожђе, бресква, јабука, шљива, леска, орах, кајсија, вишња, 
малина, парадајз, першун, јагода, паприка

52 "ГЕНЕРАЛОВА РАДЊА" ДОО Врчин увоз органски
екстра девичанско масиново уље, намази, производи од парадајза, 
тестенина, пиринач, смокве, инстант кафа, воћни сокови

53 Глигорије Станимиров Надаљ биљна органски мрква, першун, паштрнак, парадајз, детелина, кукуруз, јечам, диња, 
лубеница, пшеница, кромпир, соја, паприка 

биљна конверзија кукуруз, пшеница, јечам, уљана репица, луцерка, соја, тритикале, 
ливадске биљке

сточарска говеда
увоз погаче од сунцокрета, соје и кукуруза

конверзија кукуруз, пшеница, шљива, јабука, крушка
органски пшеница, кукуруз, овас
конверзија соја, кукуруз, пшеница
органски грашак, першун, тиквице, купус, шљива, кукуруз шећерац, тиква, 

цвекла, парадајз, бели лук, блитва, салата, мрква, кромпир, боранија, 
црни лук, кукуруз

органскиБанатско Карађорђево"VAN DRUNEN FARMS EVROPA" ДОО35

46 биљна 

органскиБеоград

органски

Гордана Шокшић56

34 "VALLIS ORGANICA" ДОО

Зрењанин

Гордана Стојадиновић биљна, сточарска Барбатовац55

Владимир Славнић

47 "ВОЋЕПРОДУКТ" ДОО

Србобран

органски

Чуруг"GLOBAL SEED" ДОО54

Брус

биљна, сточарска 



конверзија црни лук, грашак, кромпир, целер, купус, боранија, пасуј, блитва, 
першун, паприка, бели лук, цвекла, тоиквеице, паштрнак, диња, 
тиква, ђумбир, кукуруз, карфиол, броколи

органски салата, плави патлиџан, паприка, краставац, парадајз
58 "ДАКАР" ДОО Београд увоз органски перуанска мака
59 Данијела Милисављевић Књажевац пчеларска конверзија мед, пчеле

конверзија јабука, дуња, леска, крушка, трешња, кукуруз, пшеница, грашак, 
бресква

органски краставац, плави патлиџан, паприка, парадајз, боранија, кромпир, 
тиквице

61 "DELHAIZE SERBIA" ДОО Београд увоз органски млеко, сокови од поврћа, поврће, кекс, месне прерађевине, чај, 
тестенина, уље

биљна, сакупљање плодова, прерада, конверзија
извоз органски концентрат јабуке, концентрат малине, концентрат јагоде, замрзнута 

вишња, замрзнута јагода, замрзнута малина, замрзнута купина, 
замрзнута јабука

63 "DIMITRI TRADE" COM Нови Сад увоз органски уље од семена конопље, конопљино језгро, конопљин протеин
64 "DM DROGERIE MARKT" ДОО Београд увоз органски пекарски производи, бомбоне, сокови, чајеви, чоколада
65 "DUFF PRODUCT" ДОО Стари Бановци увоз органски сок од ароније

конверзија ливадске биљке, овце
органски овце, козе

67 Драган Гавриловић Чента биљна конверзија шљива, пасуљ
конверзија леска
органски леска
конверзија пшеница, луцерка, детелина, овас
органски коњи

70 Драган Ранковић Бргуле биљна органски бресква, воће
71 Драган Ђорђевић Бурдимо биљна конверзија
72 Драги Ђорђевић Бурдимо биљна конверзија кромпир, пшеница, пасуљ, хељда, овас
73 Драгица Радосављевић Бајина Башта биљна конверзија детелина
74 Драгослав Витковац Стопања биљна конверзија чичока
75 Душан Иванчевић Младеновац пчеларска конверзија мед, пчеле

конверзија шљива, грожђе, вишња, трешња
органски јабука, кајсија, малина, трешња

77 Ђорђе Јањић Рашка биљна, сточарска конверзија крушка, пшеница, тиртикале, детелина, дуња, шљива, орах, кукуруз, 
јабука, паприка, пасуљ, тиква, кромпир, говеда, свиње, овце, козе 
живина

78 Ђорђе Милосављевић Београд биљна органски раж
79 Ђурица Војнов Долово биљна конверзија пшеница, поврће, воће
80 Ђуро Вујић Бачевци биљна конверзија воће, крушка
81 "ECOAGRI SERBIA" Бела Црква биљна конверзија соја, сунцокрет, кукуруз

биљна, прерада слачица, соја, паприка, чичока, кукуруз пшеница, ким, луцерка, воће, 
дуван, суданска трава, овас

извоз паприка, слачица, кукуруз, соја
83 "EXTENZIJA" ДОО Београд биљна органски шљива
84 Елена Велинов Димитровград пчеларска конверзија мед, полен, восак, ливадске биљке
85 Елена Матуш Кисач биљна органски соја, слачица
86 Емил Кењереш Мале Пијаце биљна органски бадем, орах, шљива, вишња, бресква, кајсија

биљна слачица, спелта, соја
извоз пшеница спелта
биљна, прерада конверзија шљива, купина, вишња
биљна, прерада малина купина, шљива, замрзнуто воће
извоз замрзнута купина, замрзнута малина

89 Звонимир Бранковић Књажевац пчеларска конверзија мед
конверзија крушка
органски лубеница, диња

прерада сок од воћа, сок од поврћа, пастеризовано поврће
извоз сок од цвекле, сок од шаргарепе, сок од парадајза, сок од јабуке

92 ЗЗ "262" (12 коопераната) Бечеј биљна конверзија сунцокрет, кукуруз, бели лук, соја, пшеница
93 Златко Маринковић Стајићево биљна органски сунцокрет, пшеница, меркантилни кукуруз
94 Зоран Иванов Димитровград биљна органски пасуљ, детелина
95 Зоран Лазаревић Лазаревца биљна органски меркантилни кукуруз, соја,

органскиСеленча"ZDRAVO ORGANIC"91

органскиТелечка"ECOLAND FARMS" (16 коопераната)82

органскиОпово"ЕУРООРГАНИКА"87

биљна ЧенејДејан Летић

биљна 

88 "ЗАДРУГАР" (412 коопераната) Љубовија

СуботицаЗвонко Матош90

69

60

биљна, сточарска

Драган Николов

СуботицаДраган Габрић66

62 "DEN JURO ORGANIC" ДОО Београд

ЗрењанинДушанка Ђукић76

биљна СуботицаДраган Ивошевић68

биљна, сточарскаДимитровград

57

биљна

биљна Мало ЛаолеГорица Спасојевић

органски



конверзија боровница, шљива
органски шљива, ливадске биљке

97 Зоран Милосављевић Београд биљна органски раж
98 Зоран Петров Вршац биљна конверзија

конверзија јечам, ливадске биљке
органски салата, келераба, грашак, празилук, боранија, сточна репа, блитва, 

купус, ротквице, мрква, паприка, парадајз, спанаћ, цвекла, кељ 
пупчар, плави патлиџан, паштрнак, целер, црни лук, ротква, овас, 
шљива, ливадске биљке

100 Иван Куцурски Врбас биљна органски јечам, пшеница, овас, кукуруз
конверзија соја, кукуруз, парадајз
органски пшеница

102 Игор Живуловић Књажевац пчеларска конверзија мед
конверзија паприка, тиквице, броколи, келераба, салата, першун, целер, 

краставац, купус, лубеница, мрква, босиљак, паштрнак, боранија, 
парадајз, ротквице 

органски паприка, парадајз, тиквице, ротквице, краставац, блитва, плави 
патлиџан

104 Илија Травар Београд биљна конверзија шљива, раштан, парадајз, паприка, купус, боранија, црна ротква, 
тиква, тиквице, диња, лубеница, кромпир, пасуљ, црни лук, бели лук, 
рен, кукуруз шећерац, ртањски чај, трњина, шипурак, кукуруз 
кокичар, ливадске биљке

105 "ИМЛЕК" АД Падинска Скела прерада органски млеко, сир, млечни производи 
106 "INTEGRAL EX-IMP" ДОО Неготин биљна, прерада конверзија хељда, пшеница, воће, брашно
107 ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ "ЗЕМУН ПОЉЕ" Београд биљна конверзија соја, пшеница спелта, кукуруз
108 ИНСТИТУТ ЗА ПОВРТАРСТВО Смедеревска Паланка биљна органски боранија, пасуља, тритикале, парадајз

конверзија спелта, раж
органски нана, невен, босиљак, мирођија, бели лук, луцерка, соја, пшеница 

спелта, семе
конверзија ливада, овце
органски пасуљ, тиквице, семе

111 Иштван Гомбар Мужља биљна конверзија леска, мак, пасуљ, кромпир, кукуруз
112 Јагода Стоименова Трговиште сточарска конверзија ливада, козе, свиње, кокошке
113 Јанош Фараго Ором биљна, прерада органски пшеница спелта, кукуруз, тиква, детелина, сочиво, бели слез, лан, 

псуљ, кукуруз кокичар, невен, нана, матичњак, першун, босиљак, 
чубар, мајоран, овас, мајчина душица, милодух, жалфија, хајдучка 
трава, тимијан, естрагон, оригано, коријандер, морач, мирођија, 
рузмарин, лук влашац, лаванда, коприва, кантарион, селен, зова, 
хмељ, липа, зачини за салату, чајеви

конверзија пасуљ,паприка, кукуруз, луцерка, овас, раж, детелина
органски раж, црни лук, бели лук, паштрнак, першун, мрква, грашак , пшеница 

спелта
115 Јасминка Голубовић Породин биљна конверзија шљива
116 ЈЕКА Прокупље биљна органски јабука
117 Јекослав Пурић Нова Варош биљна, прерада органски хељда, пшеница спелта, спелтино брашно, хељдине љуспице, 

хељдино брашно
118 Јован Лилић Пирот биљна конверзија

конверзија овас, ливадске биљке
органски ливада, овце, козе, магарци
конверзија раж, аронија, боровница
органски ливадске биљке

121 Јосип Мамужић Љутово биљна, прерада органски кукуруз, просо, тиква, ротквице, блитва, ротква, мирођија, невен, 
диња, лубеница, парадајз, келераба, тиквице, пшеница спелта, јечам, 
сунцокрет, пшеница, рен, бели лук, мрква, грашак, парпика, парадајз, 
црни лук, целер, першун раж, празилук, кромпир, пасуљ, овас, 
крставац, карфиол, броколи, купус, цвекла, вишња, орах, купина, 
грожђе, луцерка, салата, уљна репица, ражано брашно, полирана раж, 
луцерка семе

122 Јоца Скнепнек Опово биљна конверзија тиква, кукуруз
123 Јулијана Влчек Пивнице биљна конверзија краставац, ротквоице, спанаћ, парадајз, ротквице, салата, грашак, 

карфио, купус, тиквице, тиква, диња, кромпир, борнија, бели лук, 
цвекла, мрква, пасуљ, овас, орах 

биљна 

Ирина Авдаловић

биљнаВладимирци"ИВА" - ФАРМ

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАСТВО109

биљнаЦрепајаЈасмина Новаков

Нови Сад

99

биљнаШуљамИгњат Јуришић101

биљна, сточарска Падеј

биљна УбЗоран Матић96

биљна БеоградИгор Калопер103

110

114

119 биљна, сточарска ДимитровградЈованка Стевановић Иванов

биљнаВрањеЈовица Стевановић120



124 "KOZMETIK PLUS" ДОО Ниш прерада органски пиринчани кекс
125 Лазар Кљештановић Врдник биљна органски јабука, луцерка
126 Ласло Берењи Бачки Виногради биљна органски зова, детелина
127 "LASTO INVEST" ДОО Бела Паланка биљна органски лаванда

конверзија
органски

129 ЛУЧАР Нови Сад увоз органски пиринчане галете
130 Љиљана Петровић Бела Паланка биљна органски

конверзија овас, кромпир, тиква, јабука, шљива, тритикале
органски луцерка, сточна репа, ливадске биљке, говеда, овце

132 Љубинко Васиљевић Прокупље биљна конверзија шљива, крушка, дуња, јабука
133 Љубица Козић Стајићево биљна органски пшеница, кукуруз, овас, дуња
134 Љубица Стојановић Београд биљна конверзија боровница
135 Љубиша Марјонц Црепаја биљна органски пшеница спелта, кукуруз, пасуљ
136 Љубиша Радовановић Милутовац биљна конверзија јабука
137 Маја Фараго Нови Кнежевац биљна органски орах, шљива, кајсија, вишња
138 Марија Ракецки Мартонош биљна конверзија воће, поврће
139 Марица Стојменовић Трговиште биљна конверзија паприка, парадајз, купус, воће

сакупљање плодова, прерада зова цвет
извоз замрзнути цвет зове

141 "MERCATOR - S" ДОО Нови Сад увоз органски воће, поврће, тестенина, мусли, напици
142 "MIDI ORGANIC" ДОО Барбативац биљна, прерада органски вишња, шљива, дуња, јагода, купина, малина, јабука, замрзнуто воће, 

сува шљива, сок од вишања
143 Милан Вучићевић Бачевци биљна конверзија јагода
144 Милан Мајкић Нова Пазова биљна органски грожђе, шљива, јабука, крушка, орах, мушмула, дуња, бресква
145 Милан Тасић Корбевац биљна конверзија

аронија, дуња, јабука, шљива, гоџи, орах, трешња, леска, крушка, дуд
146 Миленко Доловац Футог биљна конверзија аронија, пасуљ, соја, кукуруз, целер, парадајз, паприка, плави 

патлиџан, тиква, вишња, леска, орах
конверзија матичњак
органски матичњак, смиље, етарско уље

148 Миломир Љубић Бојник пчеларска конверзија пчеле
конверзија орах, јабука, крушка
органски паприка, кукуруз, тиква, кромпир

150 Милорад Аћимовић Футог биљна конверзија јабука, јагода, вишња, купус, блитва, бели лук, кромпир
151 Милорад Марков Нови Сад биљна конверзија кукуруз кокичар, пасуљ, грашак, лук, тритикале, салата црни лук, 

купус, боранија, мркава цвекла, мирођија, кукуруз, тиквице, парадајз, 
кромпир, лубеница, лук влашац, першун паканат, диња, краставац, 
морач, тиква, воће

152 Милош Алексић Београд биљна конверзија леска
153 Милош Јовановић Перућац пчеларство органски пчеле

конверзија овас, слачица
органски детелина, сено, ливадске биљке, говеда, магарци

155 Миодраг Лилић Пирот биљна конверзија кукуруз, ливадске биљке, говеда, коњи
156 Миодраг Момчилов Димитровград биљна, сточарска органски сено, ливадске биљке, коњи, овце, говеда
157 Миодраг Радивојевић Барајево биљна, сточарска органски

тиква, бели лук, блитва, бамија, броколи, црни лук, цвекла, диња, 
пасуљ, карфиол, келераба, кељ, кељ пупчар, краставац, лубеница, 
паприка, парадајз, паштрнак, першун, плави патлиџан, празулук, 
ротква, грашак, рукола, мрква, пшеница, пшеница спелта, купус, 
целер, тиквице, јечам, луцерка, кромпир, босиљак, камилица, ловор, 
нана, мајчина душица, рузмарин, мирођија, чичока, боранија, бресква, 
дуња, грожђе, јабука, кајсија, мушмула, орах, смоква, шљива, крушка, 
вишња, трешња, аронија, огрозд, боровница, раж, кукуруз, кокошке, 
јаја

158 Мирјана Луковић Ариље биљна конверзија
159 Мирко Јокановић Медвеђа биљна конверзија шљива, ливадске биљке
160 Мирослав Возар Кисач биљна органски салата, цвекла, физалис, црни лук, мрква, плави патлиџан, спанаћ, 

ротква, купус, рукола, парадајз, тиква ,келераба, броколи, кељ, 
блитва, лук влашац, тиквице, парадајз, краставац, мирођија, целер, 
селен, першун, босиљак, нана, мајчина душица, оригано, матичњак, 
лаванда, чубар, жалфија, рузмарин, коријандер, паприка

органскиКрушевац"MENEX" ДОО140

биљна, прерадаМилица Станковић147

биљна ДворанеМиломир Петровић149

Ниш

154

Љубен Радев

Милутин Николић Димитровград биљна, сточарска

Лека Петровић

131

128 биљнаБела Паланка

биљна, сточарска Босилеград



конверзија тритикале, овас, ливадске биљке, козе, магарци
органски луцерка, ливадске биљке, овце

162 Мирослав Ђуровка Кисач биљна конверзија јабука
163 Младен Ђуровић Београд биљна конверзија шљива, трешња
164 Младен Јакшић Бајина Башта биљна конверзија шљива, трешња

биљна, сточарска конверзија јечам
органски овце

биљна конверзија малина
биљна малина
извоз замрзнута малина

167 Момчило Милошевић Свилајнац биљна конверзија кукуруз, кромпир, црни лук, пасуљ, грашак, цвекла, овас, раж, купус, 
мрква, тиквице, плави патлиџан, парадајз, паприка, бели лук, лук 
влашац, луцерка

биљна конверзија малина, купина
извоз замрзнута малина и купина
увоз замрзнута малина

168 Наташа Матић Ченеј биљна органски кукуруз
169 Наташа Сабо Ветерник биљна конверзија

малина, кромпир, пасуљ, цвекла, парадајз, паприка, пшеница, шљива, 
црни лук, бели лук, купус, краставац, боранија, кељ пупчар, шафран, 
јагода, грожђе, орах, леска, кестен

170 Небојша Антић Трговиште биљна, пчеларска конверзија боровница, ливадске биљке, пчеле
171 Негован Митровић Књажевац пчеларска конверзија мед, пчеле

биљна, прерада јабука, воћни сокови, воћне ароме
извоз сок, концентрат и арома јабуке
увоз сокови од јабуке и боровнице

конверзија шљива, луцерка, кукуруз, ливада
органски кукуруз, хељда, пашњак, мангулице

174 Никола Грујичић Ваљево биљна органски пасуљ, кромпи, кукуруз, шљива, ливада
175 Никола Шијан Београд биљна, сточарска конверзија воће, шљива, козе
176 Новица Михајловић Бујановац биљна конверзија орах

конверзија овас, ливадске биљке, коњи, овце
органски сено, ливадске биљке
конверзија кајсија
органски орах, кајсија, вишња

сакупљање плодова, прерада шумска јагода, боровница и купина, замрзнуто воће
извоз замрзнута боровница, замрзнута малина, замрзнута купина

180 ПДС ИНСТИТУТ "ТАМИШ" Панчево биљна органски пшеница, соја
181 Перица Стојадиновић Куршумлија биљна, сточарска конверзија детелина, шљива, овас, кукуруз, пшеница, пасуљ, кромпир, јабука, 

ливадске биљке, говеда, овце, свиње, живина, млеко, месо

182 Петар Живановић Жагубица биљна конверзија аронија, ливада
183 Петар Јакшић Бајина Башта биљна конверзија јагода
184 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА Врање биљна конверзија вишња
185 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА Вршац биљна конверзија пшеница 
186 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА Свилајнац биљна конверзија уљана решица, ливада
187 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА Футог биљна, сточарска конверзија луцерка, сточни грашак, суданска трава, кукуруз, грожђе, говеда, 

коњи, магарци, живина, свиње, овце
188 ПП "БУДУЋНОСТ" Чуруг биљна органски италијански љуљ, соја, кукуруз силажни, јечам, луцерка, сточни 

грашак, суданска трава, тритикале, соја семе, ливадске биљке
189 Предраг Анђелковић Пирот сточарска конверзија ливадске биљке, магарци
190 Предраг Колувија Стара Пазова биљна, прерада органски салата, парадајз, паприка, плави патлиџан, краставац, тиквице, 

блитва, диња, лубеница, целер, купус, рукола, бели лук, мрква, 
грашак, паштрнак, ротква, ротквце, першун, црни лук, кромпир, рен, 
карфиол, пасуљ, боранија, цвекла, спанаћ, босиљак, мирођија, ајвар, 
сок од парадајза, пастеризовано поврће

биљна конверзија кромпир, шљива, јабука, ливадске биљке
органски луцерка

192 "PRETTI ORGANICA" Београд увоз органски сокови, млеко од соје, воће, чоколада, тестенина
193 "PROFEXD" ДОО Београд прерада, увоз органски шећер

конверзија дрен, јабука, орах, црни лук, детелина

органски

биљна, прерада УгриновциПТП "БИОСИЛ"

Горњи Милановац

органски
Краљево"MONDI SERBIA" ДОО (14 коопераната)167

органски

биљна, сточарска Бачки ВиноградиМирослав Габрић161

Суботица165

172

173

Нурдин Мујкановић

Медвеђа биљна, сточарска 

биљна Београд178

Лозница"MN"166

Немања Илић

194

"ПАМИН"179

ДимитровградПредраг Стојановић191

биљна, сточарска ДимитровградНовица Николов177

Младен Крижановић

Бачка Паланка"NECTAR" (102 кооперанта)

органски



органски рукола, црни лук, цвекла, кромпир, мрква, блитва, першун, парика, 
карфиол, броколи, кељ пупчар, пастеризована паприка, пастеризован 
броколи, пастеризован карфиол, кисели купус

195 "ПЧЕЛА КОМЕРЦ" Сврљиг пчеларска органски мед
196 "ПЧЕЛИЦА СТОЈАНОВИЋ" Краљево пчеларска конверзија мед

конверзија шљива, аронија
органски шљива, јабука, кајсија, вишња, трешња, крушка, бресква, бадем, 

бресква, малина, купина, грожђе, дуња, рибизла, орах, јоста
конверзија шљива
органски кромпир, боранија, грашак, паприка, купус, лубеница, цвекла, 

тиквице, пшеница, кукуруз, овас, ким, шљива, јагода, боровница, 
мрква, црни лук, келераба, празилук, диња, краставаац, љуљ, луцерка, 
грахорица, пасуљ, бели лук, карфиол, броколи

199 Радослав Рахар Грабовци биљна конверзија аронија
200 Ратко Манчев Димитровград биљна органски раж, сточни грашак

прерада интегрални корн флекс, интегрално спелтино и кукурузно брашно, 
мекиње од спелте, тестенина од спелте и кукуруза, смесе за хлеб

увоз сок од ароније, суви пекарски квасац
202 "RURAL ENERGY COMPANY" ДОО Нови Сад прерада органски клице житарица, поврћа, крмног биља, мешавина клица
203 Саболч Тружински Бачка Топола биљна конверзија пшеница спелта, раж
204 Сава Милашинов Павлиш биљна, сточарска органски ливада, говеда, овце

биљна, прерада лаванда, матичњак, етарско уље, суви цвет
извоз уље лаванде

206 Сања Недељковић Београд биљна конверзија аронија
207 Светлана Мијаиловић Клупци биљна конверзија јабука, крушка, пшеница, соја, ливадске биљке
208 Светлана Реџић Београд биљна конверзија јабука, трешња, дуд, шљива, шипурак, џанарика, пшеница, ливадске 

биљке
конверзија кукуруз, воће, поврће, крмно биље, ливадске биљке, кокошке
органски кукуруз меркантилни, пасуљ, салата , ротквице, келераба, блитва, 

црни лук, бели лук, грашак, кромпир, купус, краставац, паприка, 
парадајз, целер, празилук, цвекла, плави патлиџан, мрква, боранија, 
тиквице, ротква, јагода, тиква, спанаћ, физалис, мирођија, паштрнак, 
кајсија, кељ, карфиол, кељ пупчар, вишња, јабука, першун, броколи, 
рукола, шљива, пшеница, кокошке, јаја

конверзија вишња
органски кукуруз

211 "SERBIA TRAVEL 4U" ДОО Београд увоз органски сок и сируп од ароније, пахуљице са аронијом, џем од ароније
212 "SILBO" ДОО Батајница увоз органски напици од житарица, винско сирће, девичанско маслиново уље
213 "SKONEX" ДОО Ниш увоз органски мусли

конверзија луцерка, ливадске биљке
органски луцерка, тиква, чичока, кромпир, пасуљ, ливадске биљке, свиње

215 Славољуб Радосављевић Сврљиг пчеларска органски мед
216 Славољуб Стошић Трговиште биљна конверзија штавељ, сочиво, ливадске биљке

конверзија овас, јечам, раж
органски ливадске биљке

218 Слободан Милашиновић Стари Бечеј биљна конверзија бадем
конверзија

малина, кукуруз, тритикале, пасуљ, кромпир, луцерка, крушка, јабука
органски јабука, шљива, малина, ливадске биљке, овце, кокошке
конверзија раж, овас, поврће
органски пшеница спелта, црни лук, пасуљ, пшеница, грашак, боранија, сточни 

грашак, мрква, јечам, кукуруз, цвекла, ливадске биљке
221 "СЛОВАН ПРОГРЕС" Селенча биљна органски соја, каки јабука
222 "SMALLTREE" ДОО Београд увоз органски чајеви

конверзија пшеница, соја, јечам
органски лан, соја, пшеница, пасуљ, сунцокрет, кукуруз, пшеница спелта

224 Софија Кљајић Сурдук биљна органски аронија
225 Србислав Миличев Пирот биљна конверзија

пшеница, кукуруз силажни, кукуруз меркантилни, јечам, детелина
226 Сретен Стефановић Нови Козјак биљна, сточарска конверзија јечам, ливадске биљке, говеда
227 Станимир Весковић Београд биљна конверзија малина, јабука, аронија, кукуруз, хељда, кромпир

органскиПараћин"SANICULA Co" ДОО205

органски

   

Нови Сад"REPRO TRADE" ДОО

217

219 биљна, сточарскаЧачакСлободан Миленковић

биљнаВрање

биљна, сточарскаСветлана Стојановић Кикинда

198 УбРадосав Грујичић

209

Пирот214

Слађан Томић

биљнаНови Сад"SELECTA SYSTEM" ДОО210

Слободан Р. Петровић220

201

биљна 

биљна Мали Извор

биљна ЦрепајаСнежана Атанацковић223

биљна ЗрењанинРадомир Пикула197

биљна, сточарска Славољуб Костадиновић



конверзија грожђе
органски грожђе, шљива, аронија, хељда, ливадске биљке

229 Стеван Стаменковић Манојловце биљна, сточарска конверзија воће, луцерка, раж, сточни грашак, орах, кукуруз, грахорица, 
тритикале, говеда, овце, козе, свиње, живина

конверзија кукуруз, тритикале, луцерка, ливадске биљке
органски кукуруз, тритикале, ливадске биљке, говеда, кокошке
конверзија јабука, џанарика, дуња
органски кромпир, тиква, сточни грашак, кукуруз силажни, ливадске биљке, 

коњи, говеда, овце
232 "СТРЕЛА" ДОО Лесковац сакупљање плодова, прерада органски печурке, шипурак, шумска боровница, малина и купина, ајвар, сушене 

печурке и замрзнуто воће
233 Сузана Лазаревић Лазаревац биљна, рибарство конверзија кајсија, леска, малина, шаран, ливадске биљке

прерада воћно сирће, хладно цеђена уља, кандирано воће, биљни путер, уљане 
погаче, производи од конопље, бадема, ораха, бундеве

извоз бундевин и конопљин протеин, путер од бундеве, ораха, бадема, 
сусама, језгра кајсије и семена конопље, уље од бундеве, ораха и 
конопље, девичанска бундевина погача

235 "SUPERIOR" ДОО Велика Плана биљна органски саднице јагоде, ароније, лаванде
конверзија луцерка, кромпир, ливадске биљке
органски овце

237 Тихомир Крачуњел Дупљаја биљна, сточарска органски кукуруз, тритикале, ливадске биљке, говеда
238 Томислав Лазаревић Аранђеловац биљна конверзија хељда, овас
239 "UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT" ДОО Нови Сад биљна конверзија тритикале, луцерка, пшеница, јечам
240 "ФАРМА ШИЉА" Димитровград сточарска конверзија говеда, коњи, овце
241 "FEHER TO" Лукино Село биљна органски краставац, парадајз, тиквице, паприка, црни лук
242 "FINE FOOD LINE" ДОО Крушевац сакупљање плодова, прерада органски вргањ, лисчарка, мрка труба, смрчак, јежевица, с. печурке
243 "FITCO" ДОО Нови Сад увоз органски нони и асаи сокови

прерада органски пиринчани гриз, дечја храна
увоз органски пиринчано брашно, какао у праху

245 "FLORIVA" ДОО Ивањица биљна конверзија купина, јагода, расадничка производња
биљна, сакупљање плодова, прерада шљива, шумска  јагода, шумска боровница, шумска купина, шипурак, 

дрењина, дивља јабука, смрзното воће, смрзнуто поврће, ајвар, воћни 
сокови, пекмез

извоз кашасти воћни нектари, матични сокови, џем, пекмез, ајвар
сакупљање плодова, прерада сушени и смрзнути вргањ, замрзнуто шумско воће
извоз сушене печурке

248 "ФРАНЦУСКА ВИНАРИЈА РОГЉЕВО" 
(6 коопераната)

Неготин биљна конверзија грожђе

биљна, сакупљање плодова, прерада шљива, купина, јагода, малина, шумска купина и боровница, 
замрзнуто воће

извоз малина, купина, замрзнута малина, замрзнута купина, замрзнута 
боровница

250 "HEMA-KHEYA-NEYE" ДОО Београд увоз органски соја сос
251 "HEMIJA COMMERCE" ДОО Нови Сад прерада органски ољуштено просо, хељдино брашно, ољуштено зрно хељде

конверзија малина
органски шумска борвница, купина и јагода, замрзнуто воће

сакупљање плодова, прерада сремуш
извоз сушени сремуш

254 "ЦОЈА - ПРОМЕТ" ДОО Алексинац биљна, сакупљање плодова, прерада органски
биљна конверзија аронија
увоз органски сушена аронија, сок од ароније и јабуке, џем од ароније
прерада замрзнуто воће
извоз замрзнута малина

257 Шандор Балањи Лукино Село биљна органски парадајз, спанаћ, јагода, црни лук, блитва, мрква, тиквице, келераба 
грашак, тиква, цвекла, паприка, бели лук, краставац, леска, першун, 
ротквице, диња, салата

258 "ШУМСКО БЛАГО" МЗС БРЕСНИЦА Врање сакупљање плодова, прерада органски шипурак, дивља јабука, сушена јабука, џем

органскиСврљиг"CHANTHARELLUS EXPORT" ДОО253

органскиБеоград"CROPS&PARTNERS" ДОО256

"CONIMEX TRADE" ДОО255

органскиКрушевац"FOREST FOOD" ДОО247

органскиБеоград"ФРИКОС" ДОО (184 кооперанта)249

органскиХајдуково"СУНЦОКРЕТ" ДОО234

органскиБеоград"FOODLAND" ДОО246

БосилеградТасе Тасев

244 "FLORI" ДОО Крушевац

236

биљна, сточарска БосилеградСтефан Пејчев231

Сврљиг

биљна, сточарска ДупљајаСтевица Крачуњел230

"СТАТУС" ДОО биљна228

Грабовци

биљна, сточарска 

биљна, сакупљање плодова, прерадаБеоград"ХИБРИД" ДОО (11 коопераната)252
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