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У августу 2021. године Шумарски факултет 
Универзитета у Бањој Луци публиковао 
је научну монографију “Васкуларна фло-
ра Републике Српске”, аутора Владимира 
Ступара, Ђорђија Милановића и Југослава 
Брујића, у којој је по први пут представљен 
инвентар флоре виших биљака Републике 
Српске. Заснована је на литературним по-
дацима публикованим кроз више од 170 
година истраживања флоре и вегетације 
Босне и Херцеговине и Републике Српске, 
који су допуњени резултатима непублико-
ваних ауторских истраживања проведених 
у посљедњих 20 година.
Флора Српске је произашла из дигиталне 
базе података „ГИС база васкуларне флоре 
Републике Српске”, на којој су аутори радили од 2011. године у склопу три 
пројекта суфинансирана од стране Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде и Mинистарства за научнотехнолошки развој, високо 
образовање и информационо друштво (Stupar et al., 2017, 2018). У ову базу 
је унесено близу 400.000 података о налазима таксона васкуларне флоре 
БиХ који су у сљедећем кораку геореференцирани, након чега су издвојени 
налази који просторно припадају Републици Српској (191.280 података).
Укупан број регистрованих биљака (на нивоу врсте и подврсте) износи 3692 
(131 таксон се први пут помиње за територију РС, док је 16 нових за БиХ).
Списак таксона је на нивоу фамилија и виших систематских јединица дат 
филогенетским редослиједом, уважавајући резултате савремених истражи-
вања: папрати према радној групи за филогенију пречица и папрати (PPG 
I, 2016), а цвјетнице према радној групи за филогенију цвјетница (APG IV, 
2016). С друге стране, у оквиру фамилија, родови и врсте су поредани алфа-
бетски. За сваки таксон наведено је важеће име, номенклатурна референца, 
синонимика преузета из Euro+Med базе, као и први навод са локалитетом, 
референцом и оригиналним именом. Коначни таксономско-номенклатурни 
концепт са синонимиком прати онлајн базу Euro+Med.
Важан пратећи ресурс ове публикације представља веб апликација „Флора 
Српске“ (доступна на http://florasrpske.rs.ba), у којој су, поред материјала на-
веденог у књизи, за сваку врсту дате и карте распрострањења у Републици 
Српској, те комплетна листа референци које се односе на дату врсту.
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