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ИСТПРИЈСКИ РАЗВПЈ  

 

• ПРВИ ПИСАНИ ТРАГПВИ П ЉЕКПВИТИМ БИЉКАМА-  
КИНА (2737-2698 г. п.н.е), СВЕТЕ ИНДИЈСКЕ КОИГЕ 
(ВЕДЕ), 

• СТАРИ ЕГИПЋАНИ (ЕБЕРПВИ ПАПИРУСИ 1550 г. п.н.е), 

• СТАРИ ГРЦИ (ХЕРПДИТ 500 г.п.н.е, ХИППКРАТ 460-380 
г.п.н.е., ТЕПФРАСТ кпји се сматра пцем бптанике  370-
287 г.п.н.е., ДИПСКПРИД),  

• СТАРИ РИМЉАНИ (ПЛИНИЈЕ СТАРИЈИ 23-79 г.п.н.е. – 
HISTORIA NATURALIS). 



У НАШЕМ НАРПДУ НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ДПКУМЕНТИ СУ: 

• ХИЛАНДАРСКИ КПДЕКС (14 вијек), 

• ВЕЛИКИ СРПСКИ ТРАВНИК (Захарије Стефанпвић 
Орфелин 1726-1785), 

• СРПСКИ РИЈЕЧНИК (Вук Стефанпвић Карачић), 

• ЈЕСТАСТВЕНИЦА (Јпсиф Паншић, 1814-1888), 

• НАРПДНИ УЧИТЕЉ (Васп Пелагић, 1833-1899), 

• ЉЕКПВИТЕ БИЉКЕ (Јпван Туцакпв, 1905-1978). 

 



ПРИНЦИПИ ПДРЖИВПГ САКУПЉАОА И 
ПДРЖИВПГ БИПДИВЕРЗИТЕТА 

ППТЕНЦИЈАЛИ ЉЕКПВИТПГ БИЉА НА 
ГЛПБАЛНПМ НИВПУ 

 

ПКП 50000 ДП 80000 ВРСТА СЕ КПРИСТИ У 
ТРАДИЦИПНАЛНПЈ И ПФИЦИЈЕЛНПЈ МЕДИЦИИ, 

ПКП 26000 ЗВАНИЧНП ВЕРИФИКПВАНП КАП 
КПРИСНЕ ЗА ЗДРАВЉЕ,  

НА СВЈЕТСКПМ ТРЖИШТУ КПРИСТИ СЕ ПКП 3000 
ВРСТА, А НА ЕВРППСКПМ ТРЖИШТУ ПКП 2000 
ВРСТА. 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈЕ ДИП БАЛКАНСКПГ 
ППЛУПСТРВА КПЈИ ЈЕ  ППЗНАТ ПП ВЕЛИКПМ 
БПГАТСТВУ БИЉНПГ СВИЈЕТА, 

САМПНИКЛП ЉЕКПВИТП БИЉЕ ИМА ВЕЋУ 
ВРИЈЕДНПСТ ПД ПЛАНТАЖНПГ, 

ШУМЕ СУ ЈЕДАН ПД ЕКПСИСТЕМА У КПМЕ СЕ 
НАЛАЗИ ЗНАЧАЈАН ППТЕНЦИЈАЛ ПВПГ РЕСУРСА, 

2020.ГПДИНЕ ИЗАШАП ЈЕ ПРАВИЛНИК П 
УСЛПВИМА КПРИШЋЕОА И НАЧИНУ 
САКУПЉАОА ПСТАЛИХ ШУМСКИХ ПРПИЗВПДА. 



• ПРАВИЛНИК П УСЛПВИМА КПРИШЋЕОА И НАЧИНУ 
САКУПЉАОА ПСТАЛИХ ШУМСКИХ ПРПИЗВПДА 
регулище кприщћеое, сакупљаое, складищтеое, 
пбраду, пакпваое и трансппрт љекпвитих биљака. 



ЛИСТА ВРСТА КПЈЕ СУ ДПЗВПЉЕНЕ ЗА САКУПЉАОЕ 

• Базга црна, зпва црна (Sambucus nigra L.), 

• Бпквица ширпкплисна (Plantago media L.), 

• Бпквица ускплисна (Plantago lanceolata L.), 

• Бпрпвица, клека, веоа, смрeка (Juniperus communis L.), 

• Бпрпвница (Vaccinium myrtillus L.), 

• Бреза (Betula pendula Roth.),  

• Брусница (Vaccinium vitis-idaea L.), 

• Бршљан (Hedera helix L.), 

• Велебиое, беладпна (Atropa belladonna L.), 

• Глпг бијели (Crataegus monogyna Jacq. s. lato), 

• Дријен, дрен (Cornus mas L.), 

• Дубачац (Teucrium chamaedrys L.), 



• Имела бијела (Viscum album L.), 

• Јаглац, јаглика, јагпрчика (Primula veris L.), 

• Јагпрчевина (Primula vulgaris Huds), 

• Јагпда шумска (Fragaria vesca L.), 

• Јела (Abies alba Mill.), (шишарка) 

• Кпприва (Urtica dioica L.), 

• Куница, хајдучка трава (Achillea millefolium L.), 

• Купина (Rubus fruticosus agg.), 

• Малина (Rubus idaeus L .), 

• Маслачак (Taraxacum officinale F.G. Wigg), 

• Медвјеђи лук (Allium ursinum L.), 

• Пдпљен (Valeriana officinalis L.), 

• Прах (Juglans regia L.), (плпд), 

 



• Петрпвац (Agrimonia eupatoria L.), 

• Плућоак (Pulmonaria officinalis L.), 

• Ппдбјел (Тussilago farfara L.), 

• Ппганчева трава (Physalis alkekengi L.), 

• Преслица, раставић (Equisetum arvense L.), 

• Рпсппас, ластина трава (Chelidonium majus L.), 

• Смрча (Picea abies L.), (шишарке) 

• Црни трн, троина (Prunus spinosa L.), 

• Шипурак (Rosa canina L.). 

 



Базга црна, зова црна (Sambucus nigra L.) 
 



• СТАНИШТЕ:  влажна станищта, щуме, живице, уз пптпке и 
ријеке ( иде и прекп 1000 мнв). 

• ДИП БИЉКЕ КПЈИ СЕ САКУПЉА: цвасти, а мпгу плпдпви, 
лист и кпра. 

• БРАОЕ И ПРЕРАДА: цвасти се сакупљају у мају и јуну, дпк се 
нису пптпунп oтвприле, листпви се сакупљају када се 
пптпунп развију,  плпдпви када су пптпунп зрели, а кпра у 
прпљеће. Суще се на сухпм и прпзрашнпм мјесту у танкпм 
слпју. Обратити пажоу да приликпм сущеоа не изгубе 
прирпдну бпју. 



Медвјеђи лук (Allium ursinum L.) 



• СТАНИШТЕ: сјенпвита и влажна станищта (щуме букве, 
букве и јеле). 

• ДИП БИЉКЕ КПЈИ СЕ САКУПЉА: листпви и лукпвице. 

• БРАОЕ И ПРЕРАДА: листпви се сакупљају неппсреднп 
прије цвијетаоа (крај маја дп ппшетка јула), а 
лукпвице у јесен. Суще се у танкпм слпју у хладу на 
сухпм и прпзрашнпм мјесту. 



Глог бијели (Crataegus monogyna Jacq. s. lato) 
 



• СТАНИШТЕ: храстпве щуме и щикаре, камеоари и 
пгпљена мјеста у брдскпј зпни. 

• ДИП БИЉКЕ КПЈИ СЕ САКУПЉА: цвијетпви, листпви и 
плпд. 

• БРАОЕ И ПРЕРАДА: цвијетпви се сакупљају на ппшетку 
цвијетаоа (мај), листпви дпк су млади (мај и ппшетак 
јуна), плпдпви када дпзрију (крај јуна дп августа). 
Цвијетпви и листпви суще се у танким слпјевима у хладу 
на сухпм и прпзрашнпм мјесту, а плпдпви на сунцу или 
сущарама. 

• . 



Боровица, клека, смрeка (Juniperus communis L.) 
 



• СТАНИШТЕ:  щуме, рубпви щума, щикаре, камеоари пд 
брдскпг дп планинскпг ппјаса. 

• ДИП БИЉКЕ КПЈИ СЕ САКУПЉА: зреле женске 
шишарке. 

• БРАОЕ И ПРЕРАДА: щищарке се сакупљају пд краја 
љета дп касне јесени. Суще се на сухпм и прпзрашнпм 
мјесту у танкпм слпју дп 5 cm уз ппвременп мјещаое. 
Зелене и щупље щищарке уклпнити. 



Боровница (Vaccinium myrtillus L.) 



• СТАНИШТЕ: щуме (букпвп-јелпве, шетинарске), 
травнате ппврщине изнад гпрое границе щуме. 

• ДИП БИЉКЕ КПЈИ СЕ САКУПЉА: лист и плпд. 

• БРАОЕ И ПРЕРАДА: лист се сакупља у прпљеће, а 
плпд када је зреп (јули-август). Листпви се суще у 
танким слпјевима у хладу на сухпм и прпзрашнпм 
мјесту, а плпдпви на сунцу или сущарама. 



Шипурак (Rosa canina L.) 



• СТАНИШТЕ: щуме, щикаре, камеоари, живице и 
прппланци. 

• ДИП БИЉКЕ КПЈИ СЕ САКУПЉА: плпд. 

• БРАОЕ И ПРЕРАДА: плпд се сакупља у јесен 
(септембар-пктпбар) дпк је тврд и блиједп црвене или 
наранчасте бпје.  Суще се препплпвљени на сунцу или 
у сущарама дп 50 0C. 

• . 



Боквица широколисна (Plantago media L.) 
 



Боквица усколисна (Plantago lanceolata L.) 
 



Бреза (Betula pendula Roth.) 
 



Брусница (Vaccinium vitis-idaea L.) 
 



Бршљан (Hedera helix L.) 



Велебиње, беладона (Atropa belladonna L.) 
 



Дријен, дрен (Cornus mas L.) 
 



Дубачац (Teucrium chamaedris L.) 



Имела бијела (Viscum album L.) 
 



Јаглац, јаглика, јагорчика (Primula veris L.) 
 



Јагорчевина (Primula vulgaris Huds) 



Јагпда шумска (Fragaria vesca L.) 



Јела (Abies alba Mill.) 
 



Коприва (Urtica dioica L.) 



Куница, хајдучка трава (Achillea millefolium L.) 



Купина (Rubus fruticosus agg.) 
 



Малина (Rubus idaeus L .) 



Маслачак (Taraxacum officinale F.G. Wigg) 



Одољен (Valeriana officinalis L.) 



Орах (Juglans regia L.) 



Петровац (Agrimonia eupatoria L.) 
 



Плућњак (Pulmonaria officinalis L.) 
 



Подбјел (Тussilago farfara L.) 



Поганчева трава (Physalis alkekengi L.) 
 



Преслица, раставић (Equisetum arvense L.) 



Росопас, ластина трава (Chelidonium majus L.) 



Смрча (Picea abies L.) 



Црни трн, трњина (Prunus spinosa L.) 



ЛИСТА ВРСТА КПЈЕ СУ ЗАБРАОЕНЕ ЗА САКУПЉАОЕ 
 

• Линцура (Gentiana lutea L.), 
• Каћун (Orchis morio L.), 
• Исландски лишај (Cetraria islandica Achr.), 
• Арника (Arnica montana L.), 
• Гпрпцвијет (Adonis vernalis L.), 
• Медвјеђе грпжђе (ува) (Arctostaphyllos uva ursi (L.) Spreng), 
• Бабинп зеље (блажени чкаљ) (Cnicus benedictus L.), 
• Рпсуља, мухплпвка (Drosera rotundifolia L.), 
• Благајев ликпвац (Dafne blagayana Freyer), 
• Бпсанска перуника (Iris reichenbachii Heuff. var. bosnica G. 

Beck), 
• Длакави планински слеч (Rhododendron hirsutum L.), 
• Хрватска сибиреја (Sibiraea croatica Degen), 
• Рунплист (Leontopodium nivale ssp. Alpinum). 



ПРИНЦИПИ САКУПЉАОА ЉЕКПВИТПГ БИЉА 

усклађени са међунарпдним стандардима, 

дпбрп ппзнаваое врста кпје се сакупљају, 

врсту сакупљати на станишту гдје је најбрпјнија, 

сакупљаое самп пп лијеппм времену, 

сакупљати самп дијелпве кпји су љекпвити, 

при сакупљаоу ппштпвати смијернице у хигијени 
прехрамбених прпизвпда и пспбља, 

дпбрп ппзнаваое заштићених и птрпвних 
биљака, 

сакупљачи требају имати знаое п времену и 
техникама бербе, 



сакупљачи требаји бити едукпвани пп питаоу 
заштите пкплине и биљних врста (ендемичне и 
угрпжене биљке) – нестручнп браое и 
сакупљаое дпвелп је дп угрпжаваоа пкп 15 000 
врста на глпбалнпм нивпу, 

не треба сакупљати у наципналним паркпвима и 
прирпдним резерватима, 

не треба сакупљату у близини ппљппривредних 
ппвршина и сапбраћајница, 

приликпм браоа кпристити пдгпварајући алат, 
убрани материјал пакпвати у пдгпварајућу 
амбалажу. 























ТРЕТМАН НАКПН САКУПЉАОА 

• Накпн сакупљаоа биље се: пере, реже и суши. 

• Сушеое мпже бити: прирпднп (на птвпренпм и 
у затвпренпм прпстпру) и вјештачкп сушеое 
биљака (кприштеое гријача у затвпренпм 
прпстпру, принудна вентилација свјежим 
ваздухпм, принудна вентилација тпплим 
ваздухпм – ппдне сушаре, тунелске сушаре, 
тракасте сушаре), 

• Псушени материјал се пакује у пдгпварајући 
амбалажу, пбиљежава према прпписанпј 
прпцедури и складишти. 









ТУНЕЛСКА ШУШАРА 



ППДНА СУШАРА 





БИЉНИ КАЛЕНДАР (КАЛЕНДАР БРАОА) 

• ЈАНУАР/ФЕБРУАР: имела, бпрпви, брезпви и други 
пуппљци... 

• МАРТ: јагпршевина, кпра врбе и крущине, маслашак, 
кпприва, ппдбјел, плућоак, пуппљци  дрвећа... 

• АПРИЛ: јагпршевина, кпра дрвећа, гавез, ппдбјел, кпприва, 
дан и нпћ, плућоак, руса, брщљен... 

• МАЈ: цвијет глпга, бпквица, цвијет зпве, липа, кпприва, лист 
брезе, лист купине, раставић, лист бпрпвнице и брщљен... 

• ЈУН: хајдушка трава, раоеник, цвијет сљеза, раставић, 
кантарипн, прах, бпквица, трава ива, ппдубица, мајшина 
дущица, кпприва, лист бпрпвнице, глпг, јагпда, малина, 
купина, дивља нана, пелин, впдппија... 



• ЈУЛ: хајдушка трава, сљез, лист шишка, кишица, раставић, 
кантарипн, ива, мајшина дущица, плпд бпрпвнице, 
дивизма,јагпда, купина, вранилпвка, петрпвац, зешији трн, 
мацина трава... 

• АВГУСТ: хајдушка трава, лист сљеза, лист шишка, пелин, 
кишица, кантарипн, клека, бпквица, трава ива, шубар, 
ппдубица, мајшина дущица, плпд бпрпвнице... 

• СЕПТЕМБАР: пелин, плпд глпга, клека, бпквица, щипак, плпд 
зпве, кпрјен маслашка, плпд бпрпвнице, дивизма, дреоина, 
троина, зецији трн, брщљен... 

• ПКТПБАР: кпрјен соеза, плпд глпга и дријена, троина, 
клека, кпрјен маслашка, брщљен... 

• НПВЕМБАР: кпрјен сљеза, имела, брщљен... 

• ДЕЦЕМБАР: имела... 



ХВАЛА НА ПАЖОИ ! 


