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ПОНУДА ЗА ПЕРИОД 08.02. – 28.02.2013.године  

Р. 
бр. 

ПРОИЗВОД ОПИС ЦЕНА са 
доставом 

ЦЕНА на 
газдинству 

ПРОИЗВОЂАЧ 

1. Хељдино 
интегрално 
брашно 

Хељда и раж се узгајају на органски начин, на парцелама унутар Парка 
природе „Стара планина“ (село Влковија) и Забрђа, на надм.висини од 700 до 
800м. Производња је под контролом и у прелазном је периоду из 
конвенционалне у органску производњу. То подразумева одустсво употребе 
пестицида и вештачких минералних ђубрива. Брашно је произведено 
млевењем целог зрна у воденици у селу Мазгош. Брашно је упаковано у 
паковања од 1кг.  

290 динара 
по килограму 

280 динара по 
килограму 

Пољопривредно газдинство 
Ратко Манчев,  
тел. 063 11 255 35, емаил: 
raman@ptt.rs  2.  Ражено 

интегрално 
брашно 

130 динара 
по килограму 

120 динара по 
килограму 

3.  Мед  Ливадски мед произведен на подручју села Лукавица и Верзар (општина 
Димитровград). У периоду медоношења пчеле нису прихрањиване шећерним 
сирупом и погачама, нити су третиране хемијским препаратима. У окружењу 
пчелињака нема загађивача. Мед је изузетно снажног и пријатног укуса, 
кристализован и пакован у стаклене тегле запремине 750мл. 

600 динара 
по килограму 

500 динара по 
килограму 

Пољопривредно газдинство 
Иван Димитров,  
тел. 010 362 621 и 064 706 
11 38 

4.  Мед Ливадски мед произведен методама органске производње, на подручју 
планине Видлич, на ободу Парка природе „Стара планина“, у окружењу 
богатом етеричним и лековитим биљем. Мед је изузетно снажног и 
пријатног укуса, кристализован и пакован у стаклене тегле запремине 750мл. 

700 динара 
по килограму 

600 динара по 
килограму 

Пољопривредно газдинство 
Никодија Велинов,  
тел. 065 360 28 70 
емаил: velinovnik@gmail.com 

5. Месо 
мангулице 

Мангулице се узгајају на подручју Парка природе „Стара планине“, село 
Покровеник, у непосредној близини Завојског језера. Газдинство је у 
процесу прелаза из конвенционалне у органску производњу. Свиње су 
свакодневно на испаши и у овом периоду за храну користе жир букве, кукуруз 
и детелину, као и друго растиње које нађу у природи. Нема прихране 
концентратима. Газдинство нуди могућност доставе обрађених 
полутки/трупова. 

550 динара за прасад до 30кг 
и 440 динара за товљенике по 
килограму живе мере.  

Пољопривредно газдинство 
Славољуб Костадиновић,  
тел. 062 312 177 

6.  Месо 
мангулице 

Мангулице се узгајају на подручју Влашке планине у непосредној близини 
Резервата „Јерма“, село Царев дел. Свиње су свакодневно на испаши и у овом 
периоду за храну користе жир букве, кукуруз као и друго растиње које нађу у 
природи.  Нема прихране концентратима. Газдинство нуди могућност доставе 
обрађених полутки/трупова. У понуди је и маст, чварци и печеница од меса 
мангулице. 

440 динара за прасад до 30кг 
и 330 динара за товљенике по 
килограму живе мере. 

Пољопривредно газдинство 
Ненад Тодоровић,  
тел. 063 753 96 95 

mailto:zdravecponuda@gmail.com
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Р. 
бр. 

ПРОИЗВОД ОПИС ЦЕНА са 
доставом 

ЦЕНА на 
газдинству 

ПРОИЗВОЂАЧ 

7. Јунетина од 
буше 

Говеда расе буша узгајају се методама органске производње у околини села 
Горњи Криводол (Парк природе „Стара планина“). Животиње су чак и током 
зиме на испаши и једино се повремено прихрањују сеном. Искључена је 
употреба других хранива (концентрата и сл), као и лекова, хормона и 
др.хемијских материја. Месо има укус меса дивљачи због расне особине и 
потпуно природног начина исхране. Животиње се могу погледати на: 
http://www.youtube.com/watch?v=bpdjOTFbk3E 

650 динара 
по килограму 
обрађене 
полутке/четв
рти 

Од 30.000 до 
50.000 динара 
по грлу, у 
зависности од 
масе и 
старосне 
категорије 

Пољопривредно газдинство 
Милутин Николић,  
тел. 069 461 20 72, емаил: 
milinaorganic@gmail.com  

8.  Месо бивола  Домаћи биво, јако ретка врста домаћих животиња у Србији, узгаја се у 
подножју планине Видлич (општина Димитровград). Током целе године 
животиње користе испуст и испашу, прихрањују се сеном и у зимском 
периоду кукурузом. Животиње се могу погледати на: 
http://www.youtube.com/watch?v=t3_mhZJeEU4 

650 динара 
по килограму 
обрађене 
полутке/четв
рти 

Од 30.000 до 
50.000 динара 
по грлу, у 
зависности од 
масе и 
старосне 
категорије 

 Пољопривредно газдинство 
Милутин Николић,  
тел. 069 461 20 72  
емаил: milinaorganic@gmail.com 

9.  Вуњени одевни 
предмети  

У понуди су различите врсте одевних предмета за децу и одрасле (чарапе, 
пончо огртачи, прслуци, чарапе, шалови, капе) израђене од вуне каракачанске 
и пиротске овце, природне боје, ручно плетени. Део модела се може видети 
на следећој страни: http://www.facebook.com/pages/O-WoolKnitting-Stara-
Planina/347704578594650?sk=photos_stream 

500 динара за чарапе; 1000 
динара за шалове и капе; од 
1.800 до 2.500 за прслуке и 
болера; од 3500 до 4000 за 
џемпере; од 2.500 до 3.500 за 
пончо огртаче. 

Пољопривредно газдинство 
Јованка Стевановић Иванов, 
тел. 069 461 20 71 
емаил: stadodoo@gmail.com 

 
Горе наведене производе можете наручити: 
• емаилом (zdravecponuda@gmail.com ), или  
• позивом на број: 069 20 10 373 (контакт особа је Јордан Златанов), или 
• директним контактом са произвођачем (подаци за сваког произвођача су наведени и на интернет презентацији: 

http://zdravec.weebly.com) 
Напомена: 
Сва газдинства су отворена за посете заинтересованих. Више информација о сваком појединачном производу и произвођачу 
можете наћи на интернет презентацији програма: zdravec.weebly.com 

mailto:zdravecponuda@gmail.com
mailto:milinaorganic@gmail.com
mailto:milinaorganic@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/O-WoolKnitting-Stara-Planina/347704578594650?sk=photos_stream
http://www.facebook.com/pages/O-WoolKnitting-Stara-Planina/347704578594650?sk=photos_stream
mailto:stadodoo@gmail.com
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