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Национално удружење за развој 

органске производње 

СЕРБИА ОРГАНИКА 

  

ДОМАЋЕ ТРЖИШТЕ 

  Приметан тренд развоја домаћег тржишта  о.п. последњих 

година;  

 Тржиште у Београду најразвијеније, највећа потражња и 

промет, ѕатим Нови Сад  

  Још увек недовољно развијена свест потрошаћа о улози и 

значају органске производње и органских производа; 

 Велики број производа из увоза  

 Прехрамбени домаћи производи који доминирају на локалном 

тржишту су биљног порекла 
  

СТАЊЕ 

 Домаћи органски производи су углавном примарни пољопривредни 

производи и производи ниског степена прераде. 

 Тражња за анималним производима 

 Најмање је заступљено воће. Органско воће (западна и јузна Србија) се 

извози.Предњаче малине, купине, јабуке и концентрати, шљиве( шумско 

воће), вишње, крушке…….. 

 На тржишту се тек појавило месо у ограниченим количинама 

  Од 2013.год први млечни производи и млеко 

 Мала понуда јајa 

  

СТАЊЕ 

 Органски сертификовани пољопривредни производи се 

углавном продају трговцима на велико који су извозници и 

прерађивачким компанијама, са којима скоро 70% примарних 

произвођача закључује уговоре пре почетка сезоне 

 Директну продају нпр. на зеленим пијацама и/или у 

специјализованим радњама практикује свега 20-30% 

пољопривредника. 

 Мање од 10 так продаје у већим трговачким системима  

 Производи који су у понуди углавном нису на најбољи начин 

спремни за тржиште - некласирани   

СТАЊЕ 

 Ланац малопродајних објеката за органске производе у Србији недовољно 
је развијен., осим у великим градовима 

 Занемарљив број специјализованих малопродајних објеката који у понуди 
имају искључиво органске производе, тако да су они углавном део понуде 
продавница,, здраве хране” које уз остале нуде и органске свеже и 
прерађене производе.  

 Највећи број продавница са понудом органских производа је у Београду и 
Новом Саду.  

 Органска храна може се наћи на малом броју  органкских пијаца, зелених 
пијаца ( Бг. и Н. С.), у специјализованим продавницама здраве хране и у 
супермаркетима великих ланаца. 

 У току 2012. и 2013 године приметан је тренд повећања асортимана у њима, 
као и формирање тзв. „органских полица", тј. корнера који су видљиво 
обележени, мада је већа понуда готових( страних и домаћих) у односу на 
свеже производе. 

RE 

  

често присутан недостатак складишног простора, 

 

производи су доступни само током главне сезоне, када произвођачи 

преплаве тржиште 

 

сортирање спроводи ретко који пољопривредник  према величини и 

квалитету. 

Недостаци   

  

 

ПРОМЕТ ОП  

 
Правилник о условима увоза органских производа, издавању 
потврде и начину продаје органских производа   
 
услови за увоз органских производа; 

 
документација која је потребна за издавање потврде да је органски производ; 

 
 произведен у складу са законом којим се уређује органска производња; 

 
услови и  начин продаје органских производа 
  

         

  

УВОЗ ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА 

Највећи обим увоза органских производа је из: 

Белгије, Немачке и Италије.  

Такође из: Аргентине, Бразила, Јапана, Канаде, Казахстана, Кине, 

Македоније, САД, Русије, Туниса, Турске, Швајцарске 

 
Тип производа 

Паштете и намази 

печурке 

сирће 

зачини  

сосови  

квасац  

Кафа и чај 

шећер 

Тип производа 

Воће и производе од воћа 

Поврће и производе од 

поврћа 

Храну за бебе 

Јестиво уље 

сокови 

Житарице  

           Произвођачи и прерађивачи  

Red. Br. Proizvodjač 

 

Vrsta proizvoda 

1.  

FOODLAND 

Sokovi, slatka,džemovi, voćni 

sirup,ajvar  sirup od borovih 

iglica 
2. ZADRUGAR Smrznuto voće   

(malina, kupina,šljiva) 

3.  МIDI ORGANIC Smrznuto voće, voćni pire, 

sušeno i sečeno  voće 

4. Gazdinstvo 

FARAGO 

Mahunarke više vrsti, 

začinsko i lekovito bilje više 

vrsti, lan, golica, veliki broj 

vrsti povrća, voće,kokičar, 

brašno spelte 
4. REPROTRADE Testenine od spelte i 

kukuruza, testenina za supu, 

gotove mešavine brašna 

 

5. 
 

BMD DOO 

 

Smrznuto voće(malina, 

kupina, borovnica), sušene, 

smrznute pečurke  
 

6. 
BIOŠPAJZ Musli 

Red. Br. Prerađivač 

 

Vrsta proizvoda 

 

7. 
 

SUNCOKRET 

DOO 

Hladno ceđeno ulje od  

tikve i sunokreta, biljni 

namazi, sirća od nara , 

maline , borovnice, divlje 

jabuke 
8. Gazdinstvo 

MAMUŽIĆ 

Brašna od 6 vrsti žita, 

veliki broj vrsti povrća, 

suncokret seme, mlevena 

paprika, ulje 
 

9. 
MIDI ORGANIC  Voće, smrzuto, pire, 

suseno 

 

10. 
CONIMEKS Aronija 

 

11. 
 

Gazdinstvo 

VOZAR 

Veliki  broj vrsta povrća, 

začinskog i lekovitog bilja 

 

12. 
 

AGROZLATAR 

 

Heljda, speltas, mekinje 

brašno, jastuci  
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Red. Br. Proizvodjač 

 

Vrsta proizvoda 

12. ARONIJA VITA Sok od aronije 

 

14. 
ZDRAVO ORGANIK DOO Sok od jabuke, cvekle i mrkve 

15. EKO LIFE Lekovito i zacinsko bilje, cajne mesavine 

16. INTERFOOD 60   sokovi, džemovi od šumskog i drugog 

voća 

17. PODGORINA FRUHT  Zamrznuto voće, voćne sokove, 

koncentrate voćnih sokova, voćne 

pripreme, pekmez, suvo voće  

18.  

BIOSIL DOO 

 

Pasterizovana cvekla, paprika, kiseli 

kupus,sok od jabuke, cvekle,šargarepe 

19. NECTAR DOO Sok od jabuke 

Red. Br. Proizvodjač 

 

Vrsta proizvoda 

20. JOVANJICA DOO Povrce, ajvar, sok od paradajza. zacinsko bilje 

21. LION FOOD Voće i povrće smrznuto, sušeno,  

 

 

22. 

FOREST FOOD vrganj, lisičarka, šumska borovnica, sušeno i 

zamrznuto 

 

23. FRIKOS zamrznuti proizvodi od jagodičastog voća i 

sakupljenog divljeg voća 

 

24. COJA PROMET  Sušene pečurke vrganji i lisičarke, sušene 

šljive , orasi  

25. GAZDINSTVO  BAKIN Soja, kukuruz, spelta, brašno, lan,povrće, ulje 

suncokret i lan 

26. GAZDINSTVO MAKSIMOVIĆ 

 

Bukovace, sveze, susene, mlevene 

Cene organskih proizvoda 
Proizvod( u obzir  je 

uzeta razlika u cenama 

u zavisnosti od 

sezonskih  varijacija) 

Cene u dinarima 

Beograd, 

obradjena 3 

maloprodajna 

mesta 

  

Cene u dinarima 

Novi Sad 

  

Prosečne cene kod   

organskih proizvodjača 

Krompir (kg) 155-350,00 100,00-150,00 150,00,, 

Crni luk (kg) 90,00-160,00 80,00-100,00 120,00 

Mrkva (kg) 120,00-200,00 100,0-120,00 100,00 

Kupus (kg) 150,00-300,00 120,00-150,00 80,00 

Bundeva (kg) 140,00-200,00 100,00 80,00 

Hokaido bundeva (kg) 200,00 100,00 100,00 

Fizalis (pakovanje 2200 

gr.) 150-200,00 100,00 100,00 

Paradajz (kg) 150,00-300,00 150,00 100,00-120,00 

Pasulj (kg) 500-700,00 600,00 500,00 

Salata komad 80,00-120,00 80.00 50 

Cvekla (kg) 100,00-160,00 120,00 100,00 

Proizvod 

 (u obzir  je uzeta 

razlika u cenama u 

zavisnosti od sezonskih  

varijacija) 

Cene u dinarima 

Beograd, obradjena 

3 maloprodajna 

mesta 

  

 

Cene u dinarima 

Novi Sad 

 

Prosečne cene kod   

organskih 

proizvodjača 

  

Kelj (kg)                     160,00-20,00 100,0-150,0 150,00 

Brokole (kg) 
                        200,00-

300,00 180,00 160,000 

Paprika (kg) 120,00-200,00 

                          100,00-

150,00 120,00-150,00 

Soja (kg) 
                          120,00-

130,00 115,00-120,00 100,00 

Ječam (kg)                        70,00-100,00 70,00 70,00 

Raž (kg)                        70,00-100,00 80,00 80,00 

Ovas (kg)                       100,00-150,00 120,00 120,00 

Pšenica (kg)                          60,00- 80,00 80,00 80,00 

Jabuke kg 200.00-250,00                         200,00-250,00 200,00 

                           

Kokičar 150,00-200,00                         110,00-120,00 100,00 

Golica(200g) 130,00-160,00                               100,00 100,00 

Prerađeni proizvodi (u 

obzir  je uzeta razlika u 

cenama u zavisnosti od 

sezonskih  varijacija) 
 

Cene u dinarima 

Beograd obradjena 3 

maloprodajna mesta 

  

Cene u dinarima 

Novi Sad 

  

Prosečne cene u dinarima 

kod   organskih 

proizvodjača 

 

Brašno raženo (kg) 150,00- 200,00 140,00-160,00 140,00 

Brašno ovseno (kg) 170,00-200,00 150,00- 160,00 130,50 

Brašno ječmeno (kg) 120,00-150,00 100-110,00 100,00 

Brašno pšenično (kg) 120,00- 150,00 90,00-12,00 90,00 

Brašno kukuruzno 

                         100,00-

150,00 100,00-130,00 90,00 

Brašno heldino 

                         200,00-

250,00 200,00-250,00 200,00 

Brašno speltino  (kg) 

                         160,00-

250,00 220,00 120,00 

Ovsene mekinje (kg) 

                         60,00- 

100,00 75,00 65,00 

Oljušteni suncokret (200gr) 

                           80,00-

100,00 80,00 70,00 

Začinska paprika (100 gr)                            120-160,00 80,00 70,00 

Sušeni začin - 

estragon, bosiljak 

majoran, origano, 

majčina dušica,neven 

kopriva (kesica, 150g) 90,00-180,00 80,00-160,00       70,00-150,00 

Jaja 30-45d komad 25-30 din 25 din 

Prerađeni proizvodi (u 

obzir  je uzeta razlika u 

cenama u zavisnosti od 

sezonskih  varijacija) 
 

Cene u dinarima 

Beograd obradjena 3 

maloprodajna mesta 

  

Cene u dinarima 

Novi Sad 

  

Prosečne cene u dinarima 

kod   organskih 

proizvodjača 

 

Visnje 500 400 

Jagode 500 400 

Tresnje 400-500 

Raspon minimalnih i maksimalnih cena na malo organskih svežih proizvoda u periodu (septembar-
oktobar 2016.godine) 

Naziv proizvoda 

  

Organski proizvod, cena (EUR/kg) 

Min Max 

Salata 0,5 0,7 

Šargarepa 1,2 2,0 

Blitva veza 0,5 0,65 

Kupus 0,9 1,7 

Cvekla 1,2  1,6 

Kelj 1,6               2,05 

Paradajz               1,5               2,45 

Krastavac (salatar) 1,2 2,2 

Brokoli                2,3 2,5 

Kerfiol             2,2 3,3 

Paprika             1,6 2,3 

Krompir 1,05 2,03 

Crni luk 1,05                1,6 

Bundeva hokaido  1,45              2,05 

Pasulj 4,8              6,10 

Jabuka 1,6 2,5 

Kruška 2,03                2,5 

Dunja 2,45              2,6 

Grožđe 2,45             2,85 

Jaja komad 0.28             0,37 

Naziv proizvoda 
Cena u 

evrima 

Min Max 

Džem (borovnica, šipurak, drenjina) (230g) 1,8 2,45 

Džem (višnja, šipurak, kupina) (314 g) 3,5  3,8 

Med bagrem tegla (450g)                                           8,45 8,45 

Cvekla  tegla (450g) 1,6   1,8 

Sok jabuka i šargarepa( 250ml)    0,8   1,14 

Sok jabuka (750) 3,3 3,5 

Sok cvekla (250 ml) 

Sok cvekla (750 ml) 

   0,7 

2,6 

  1,2 

 2,75 

Sok paradajz (250ml)                  1,0 1,2 

Sok aronija (700ml) 5,7 6,10 

Sušeni kolutovi jabuke(40gr) 1,6 1,8 

Sojin sir tofu dimljeni (200g) 1,78 1,87 

Sojin sir-tofu (sirovi) (200g) 1,7 1,85 

Sojina pašteta sa šitaka gljivom i kombuha algom ( 100 g) 1,2 1,3 

Bebi hrana cerealije od 5 žitarica( 200 gr)   2,5   2,7 

Bebi hrana  pšenične cerealije sa jabukom ( 200 gr) 2,6 2,75 

Izvor: obrađeno 7 maloprodajnih mesta (2 zelene pijace i 6 maloprodajnih objekata) u Beogradu i 
Novom Sadu Čokoladne cerealije 200gr 2,5 2,7 

Suncukretovo hladno ceđeno ulje (500ml) 1,9 3,3 

Suncukretovo hladno ceđeno ulje (250ml) 1,03 2,05 

Suncokretov puter (250gr) 1,8 2,10 

Bundevino hladno ceđeno ulje (250ml)   9,7 10,5 

Ajvar blagi, ljuti (350gr) 4,3 4,7 

Sirće balzamiko jabuka, malina, nar, borovnica,  1,4 2,3 

Rezanci za supu od interalne spelte (100g) 0,8 0,9 

Brašno pšenično (kg) 0,9 1,2 

Brašno heljdino integralno (kg) 1,7 250 

Brašno kukuruzno  integralno (kg) 1,2 1,3 

Brašno raženo  integralno (kg) 1,2 1,8 

Brašno ovseno (kg) 1,1 1,5 

Brašno ječmeno (kg) 1,2 1,8 

Brašno speltino  (kg) 1,3 2,1 

Speltine mekinje (500 gr) 0,5 0,65 

Kukuruz kokičar (250gr)  0,8 1,0 

Sveže mleko ( 750ml) 0,9 0,98 

Jogurt( 750 ml) 0,97 1,05 

Pavlaka ( 150ml) 0,36 0,5 

Sir(250gr) 1,6 1,8 

Meso juneće      

Čaj zova, neven  50gr 1,7 2,0 
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Kategorija Proizvod Primena Komentar 
 
Semena 
uljarica 

 
Soja* 

Jestivo ulje, 
hrana za 
životinje 

Soja nudi mnogobrojne 
mogućnosti za preradu, npr. u 
hidrolizate, mleko,  
emulgatore, sirovine za  
kozmetičku industriju itd. 

Žitarice Pšenica/ 
pšenica 
spelta 
kukuruz/ 
Ječam 

Ishrana Može se ponuditi u obliku 
zrna ili brašna.   
Organski skrob, strateška 
sirovina za razne 
prehrambene proizvode, 
praktično da ne postoji u EU  

Korenaste 
biljke 

Krompir* Hrana Ne postoji organski skrob od 
krompira,a obrađenog 
organskog krompira skoro i 
da nema. (npr. pomfrit)  

Povrće Crni luk, 
pasulj, 
Beli luk, 
paprika, itd. 

Tržište svežeg 
povrća 

Zahteva detalje o tržištima i o 
dinamici istih 

       
Voće Maline, 

jabuke, itd. 
Tržište prerade 
i tržište  
svežeg voća   

voće kao što su npr. jabuke 
može biti prerađeno. Jabučni 
pektin iz organske 
proizvodnjeili organski 
antocijan (pigment crveno-
plave boje)  uopšte ne 
postoje!!! 

Organski proizvodi iz Srbije sa značajnim tržišnim 
potencijalom u EU (Studija GIZ, Serbia organica, 2011) 

КАКО ПРОДАТИ ОРГАНСКИ ПРОИЗВОД!!! 
ПРВА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ПИЈАЦА У 
БЕОГРАДУ 

Органска пијаца у Београду 
 Сезонска пијаца у Новом Саду 

                   испред Спенса  

НА” ОБИЧНОЈ” ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ 
ИНТЕРНЕТ ПРОДАЈА 

  

Matičnjak (organski proizvod) 
80 gr 
Smiruje san, poboljšava varenje, 
smanjuje grčeve. U kuvanju se 
koristi za: salatu, ribu, jogurt, 
marmeladu.... detaljnije» 
Cena: 215.00 rsd 

  

Kopriva (organski proizvod) 80 
gr 
Za čišćenje organizma, za i čir na 
želucu, upalu prostate i 
mokraćnog sistema, za ispiranje 
bubrega od sitnih kamena i 
bakterije.... detaljnije» 
Cena: 215.00 rsd 

Internet prodavnica 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ РАДЊЕ 

http://www.biospajz.rs/maticnjak-organski-proizvod-80-gr.html
http://www.biospajz.rs/maticnjak-organski-proizvod-80-gr.html
http://www.biospajz.rs/maticnjak-organski-proizvod-80-gr.html
http://www.biospajz.rs/kopriva-organski-proizvod-80-gr.html
http://www.biospajz.rs/kopriva-organski-proizvod-80-gr.html
http://www.biospajz.rs/kopriva-organski-proizvod-80-gr.html


14.6.2017 

4 

СУПЕРМАРКЕТИ 

 ,,Меркатор”  

 ,, Рода” 

  ,,Univer export “, 

  ,,Идеа”, 

  ,, Delhaize” 

 Немачки ланац дрогерија DM 

 Vero  

 

 

НА САЈМУ 

ПРОДАЈА НА ГАЗДИНСТВУ  ИЗВОЗ 
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САЈАМ БИОФАХ 

   

БИОФАХ 
     

НОВОСАДСКИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
    Изложба органске производње 

                                                                                                                      

Промотивне кампање 
органских производа Промотивне кампање 

Обједињени резултати  продаје током 
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223

570

783

370

0

100

200

300

400

500

600

700

800

SALES SEPTEMBER (units) SALES OCTOBER (units) SALES NOVEMBER (units) SALES DECEMBER (units)

TOTAL sales in Units

../sajam-2014.jpg
../sajam-2014.jpg
../sajam-2014.jpg
../sajam-2014.jpg


14.6.2017 

6 

  

. 

 

Према истраживању тржишта “Сербиа органика”-2013. године 

српски купац је жена од 25-40 г старости, образована и свесна 

утицаја небезбедне хране на здравље. Купујући за своју породицу, 

она промовише оранску храну на микро тржишту, али је потребно 

повећати круг потрошача. 

Друга најбројнија категорија су особе са одређеним здравственим 

тегобама , тежим или лакшим 

  

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА У СВЕТУ 

  Најбрже растући прехрамбени сектор!!!! 

 Tржиште органских производа у последњих 12 годинa повећано пет  пута 

 У 2015. години светско тржиште око 75 милијарди евра, ( u 2014, 60 мил евра),  

а европско 30 милијарди евра што је 13% више у односу на претходну годину. 

  Међу земљама са највећим прометом у Европи је Немачка са 8,6 милијарди 

евра годишњег промета која је у 2015 години забележила пораст потрошње 

органске хране и пића за око 7% у односу на годину пре. 

 Следи Франдуска са 5,5 милијарди евра 

 Велики број земаља у развоју види потенцијалне извозне могућности у 
производњи и извозу органских производа   

 Решење за егзистенцијалне проблеме значајног дела руралног становништва 

 Промењена свест потрошача 

  

 Лобирање код надлежног министарства; 

 Учествовање у изради законских, подзаконских аката , 

уредби, акционих планова .. 

 Групације за органску производњу при ПКС ( иницирали 

оснивање); 

 Едукације ;  

 База података,, Ко је ко у органској производњи у РС”; 

 Издавање  он-лине билтена ,, органске новости” 

 Издавачка делатност; 

 Сарадња са међунараодним асоцијацијама ( чланство у 

ИФОАМ-у и АВАЛОН-у) 

 Промотивно-маркетиншке активности ; 

 Пројекти 

НАЈВАЖНИЈА ПОЉА АКТИВНОСТИ СЕРБИА 

ОРГАНИКЕ 

  

НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ  СЕРБИА 

ОРГАНИКА СПРОВЕДЕНЕ У ЦИЉУ РАЗВОЈА ОП 

 Едукација свих саветодаваца Србије из свих 34 ПСС (у сарадњи са МПШВ, 

ИПН, ГТЗ) - мај 2010. 

 Иницирали предлог увођења предмета ,,органска производња” у 

пољопривредне школе од школске 2011/2012 и израдили предлог и садржај 

наставних јединица из органске пољопривреде више предмета из области орг. 

пољ.производње  

 Израдили Програм стручног усавршавања запослених у образовању и 

васпитању “Органска пољопривреда” и “ Прерада органске хране ”  програм 

акредитован од стране Завода за унапређње образовања и васпитања и ушао је 

у каталог програма стручног усаврашавања за школске 2011/2012, 2012/2013 

2013/2014 

 Спровели едукацију наставника из 60 пољопривредних школа из области 

органске пљопривреде и  прераде органске хране 

 Лобирали доношење Уредбе о утврђивању годишњег програма раѕвоја 

саветодавних послова у пољопривреди за 2014. 

 Рад у Стручном савету за органску производњу -Разматрање стручних питања 

и давање стручних мишљења  
 
 
 

  

УСЛУГЕ КОЈЕ ЧЛАНОВИ МОГУ КОРИСТИТИ 

ИНФО Сервис(све актуелне информације); 

Билтен ,, Органске новости”, промовисање у билтену; 

Лобирање код надлежних институција; 

Заузимање при решавању проблема код надлежних; 

База података; 

Информације о сертификацији ; 

Повезивање произвођача и купаца; 

Помоћ при пласирању производа; 

Повољнија набавка репро – материјала; 

Попуст при куповини литературе; 

Попуст на котизацију за семинаре и предавања; 

Организација домаћих и медђународних сајмова и изложби; 

Промовисање 

  

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Адреса :   

Канцеларија и инфо центар, Београд,  

Бојанска 19 

E-mail:  office @serbiaorganica.org 

Тел: + 381 11 3283 085 , моб : + 381 65 855 68 68 

         

  

 

 

ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 

 

 
 

Ивана Симић, Генерални секретар 

ivana.simic@serbiaorganica.org 

 

 


