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У В О Д 

Еколошко и економско вредновање природних плодова (природнг капитала) и 

његово рационално коришћење представља услов очувања и унапређења екосистема и 

валоризације потенцијала биодиверзитета. Богатство дивљих биљних врста и њихови 

природни плодови имају не само комерцијалну употребу већ примарну евалуацију у 

економији здравља. То је „егзистенцијални праг“ за рационално управљање природним 

капиталом и кључан фактор одрживости људског природног бића.   

Екосистем је оквир човековог живота из којег се он не може искључити и опстати у 

вештачки створеној средини рада и живљења. Не може се пренебрегнути (заобићи, 

игнорисати)  да је „сакупљачка привреда“ била првобитна производња живота и опстанка 

(човек је првобитно био сачупљач и конзумент природних плодова).  

Неспорно је да и данас, кад се човек уздигао до „производача природе“ (створени 

амбијент живота и рада)  ресурсни потенцијал дивље флоре и фауне се и даље сакупља из 

природе и има значајну комерцијалну вредност: 

 сакупљачи у Србији годишње зараде око 100 милиона еур 

 годишње се сакупи од 4 до 6.000 тона лековитог биља 

 према годишњим извештајима Завода за заштиту природе Србије, издатим 

дозволама за сакупљање биља, обухваћено је 30 - 40% стварно сакупљених 

количина из природе ( реално сакупљење количине су 2 - 3 пута веће од 

приказаних односно просечно се 3 пута више сакупи од евидентираних 

количина) 

 остварена просечна извозна цена сушеног лековитог биља је око 3 еур/кг 

(треба узети у обзир и да се вредност извоза лековитог биља годишње 

повећава за око 5 %) 

 у укупним сакупљеним количинама лековитог биља доминирају: 

-клека 

-боровница 

-шипурак 

 откупни потенцијал лековитог биља је око 20 милиона еур 

 како је извозна цена у просеку око 5 пута већа од откупне, што значи да је 

извозни потенцијал укупно сакупљеног лековитог биља из природе 

(евидентираног и неевидентираног) око 100 милиона еур 

 извоз гљива је два пута већи него што су сакупљане (то потврђује да је 

сакупљање и извоз гљива из Србије највећим делом у сивој зони.   

Највеће количине тартуфа се без дозволе сакупе и извезу  као и три врсте 

смрчка. Сакупљачки потенцијал за тартуфе по ценама откупа 50 еур/кг за 

црни тартуф и 500 еур/кг за бели тартуф даје износ у збиру од 1,3 милиона 

еура. 

 збирни откупни потенцијал за гљиве износи 46 милиона еур.  



 
 
 
 

 
 

 Гљиве се извозе свеже, смрзнуте, саламурене или осушене. Оствари се 

извозна цена која је 4-5 пута већа од откупне, па је извозни потенцијал за 

гљиве око 200 милиона еур. 

Сакупљање лековитог биља и шумских плодова (клека, боровница, шипурак) је 

традиционална активност у руралним, брдско-планинским подручјима источне, јужне и 

западне Србије. 

 од укупног броја флоре Србије, за око 700 врста (19,5%) се зна да имају 

лековита својства 

 за 420 врста (11,8%) наше флоре и фауне утврђен је статус лековитих 

биљака 

 око 280 лековитих и ароматичних врста биљакасе сакупљају ради промета 

 под контролом сакупљања и промета гљива обухваћено је 15 врста ( за 

подручје Србије наводи се 625 врста гљива) 

 сакупљене количине вргања, лисичарке, рујнице и других достижу 

годишње неколико хиљада тона 

 сакупљачки потенцијал дивљих врста биљака, гљива и животиња које се 

сакупљају из природе је око 70 милиона еур, а извозни потенцијал око 300 

милиона еур  

 највећи део сакупљања, стављањау промет и извоз дивљих врста флоре и 

фауне је у области сиве економије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неспорно је да је још увек сакупљање лековитог биља у првом плану (фармацеутска 

индустрија). Гљиве и шумско воће се превасходно користе у исхрани као здрава храна. 

Економија 
лековитог биља 

Економија 
гљива 

Економија 
шумских 
плодова 

Економија  
здравња 



 
 
 
 

 
 

Концепт економије ресурса представља интегративно газдовање шумама, у коме се 

комбинују активности на искоришћавању главних и споредних шумских производа и то у 

максимално могућем складу са најближим окружењем и друштвеним и економским 

потребама локалног становништва. Међу шумске производе убрајају се: 

 производи са дрвета (семе шумских врста, кора дрвећа, свеже четине, производи које 

прикупљају пчеле, сок брезе, јестиве гљиве, луч, свеже лишће листопадног дрвећа, 

лисник ...), и  

 производи са земље (лековито и зачинско биље, јестиве гљиве, тресет, хумус...). 

Познавање и одрживо коришћење природних производа у заштићеним природним 

добрима има вековну традицију. Очување и поновно коришћење ових знања ће учинити 

искоришћавање шума профитабилнијим, а руралну економију одрживијом кроз 

диверсификацију у складу са расположивим природним ресурсима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САКУПИ И ПРЕРАДИ! 

 

ПРЕДУСЛОВ ЗА  ЕКОНОМСКУ И ЗДРАВСТВЕНУ  

ВАЛОРИЗАЦИЈУ ПРИРОДНИХ ПРОИЗВОДА:  

ПОЗНАВАЊЕ БИЉА, ГЉИВА И ШУМСКИХ ПЛОДОВА  



 
 
 
 

 
 

1. ЕКОНОМИЈА ЛЕКОВИТОГ БИЉА 

 

 

 

1.1. Сакупљање и прерада лековитог биља 

Правила за брање лековитог биља 

Лековито биље је лепо, користи се као лек и може бити додатни извор прихода. Да 

би били успешни у томе требамо да поштујемо основна правила за брање лековитог биља, а 

то су: 

 Познавање лековитог биља које се бере 

Сакупљач мора да научи да распознаје врсту коју скупља, како се не би десило да 

грешком убере неко друго лековито биље, чак и отровно, јер има врло сличних врста. Осим 

тога мора да зна које делове биљака сакупља (корен, лист, цвет, плод или семе) и које 

годишње доба је најпогодније за брање. Поред теоретске обуке, веома је важно искуство и 

пракса, па је почетницима у овом послу потребна подршка искусног сакупљача на терену. 

Из наведеног разлога, Законом је прописано да сакупљачи морају да прођу годишњу обуку 

и проверу знања, на основу чега им се издаје сертификат. 

 

 Временски услови за брање биљака 

Лековито биље се бере у току дана по сувом и сунчаном времену када је 

концентрација етеричних уља највећа. За брање нису погодни јутарњи периоди, због росе, 

магле и влаге, јер се биљка неће добро осушити. Најпогодније периоди за брање су од 10 до 

11 и од 14 до 15 часова. 

Кора (Cortex) се сакупља са младих грана у рано пролеће, пре почетка вегетације. 

Скида се само здрава, глатка, жива и млада кора. Испуцала, стара и мртва кора нема 

лековита својства. Кора се одмах, ради лакшег сушења, исече на траке широке 2-3 цм и 

дугачке 20-30 цм, суши и пакује у папирне кесе. 



 
 
 
 

 
 

Стабло (Сaulus) и Лист (Foliu )- надземни делови биљака (herba) се беру млади, 

када су потпуно развијени. Беру се непосредно пре или током цветања. Истраживања су 

показала да садржај неких лековитих материја у листу значајно опадне након цветања. 

Изданци (Gemmae) се беру у рано пролеће, пре листања биљке, суше се  на 

промајном месту и пакују у папирне кесе. 

Цвет (Flos) се бере у почетку цветања, када је потпуно отворен. Цвет ароматичних 

биљака се бере у преподневним сатима, а осталог биља током дана. Сушење се обавља у 

танком слоју на повољној подлози (хартија, платно, дрво, мрежа). Осушени цвет се пакује у 

папирне кесе, картонске кутије или стаклене посуде (уколико се ради о ароматичним 

биљкама) и чувају у сувим и хладним просторијама. 

Корен (Radix) једногодишњих биљака се сакупља на крају вегетацијске сезоне, у 

јесен, а вишегодишњих биљака у јесен и пролеће. Корење ароматичних биљака треба само 

очистити без прања, док се корен неароматичних биљака може прати. Сушење се може 

вршити природним путем, резањем на танке листове или у сушарама. Осушено корење се 

пакује у картонске кутије или стаклене посуде уколико се ради о ароматичним биљкама и 

чува у сувим и хладним просторијама. Коренова глава се након одсецања може вратити у 

земљу како би се следеће године из ње развила нова биљка. 

Плодови (fructus) и семенке (semen) се беру када су потпуно зрели, али постоје и 

изузетци. Тако се шипурак руже бере кад заруди, јер као потпуно зрео може да омекша. 

Зарудели шипурак има више витамина С од потпуно зрелог, лакше се суши и прерађује. 

 

 

 

 

 

ЦВЕТ  се бере  у време 
цвтања биљке 

ЛИСТОВИ се беру  пре и 
за време цветања 

биљке 

КОРЕН се вади у 
пролеће или на јесен 

ПЛОД  се бере када је 
зрео 



 
 
 
 

 
 

Бере се само најбоље развијено и најздравије биље 

Болесно, неразвијено и слабо лековито биље, које је чудне и неуобичајене боје се не 

бере. Увек гледајте да берете што лепше и веће примерке лековитог биља на стаништима. 

Тако, на пример мајчина душица која расте на сунчаној страни падине много јаче мирише и 

има јаче лековито дејство, него мајчина душица из сенке са северне падине. 

 

Лековито биље се не бере на загађеним локацијама 

Лековито биље се не бере поред путева, сметлишта, фабрика, депонија, по градовима 

и насељима, као и на локацијама где постоји могућност загађења разним  материјама. За 

сакупљање биљака нису погодне хемијски ђубрене површине - поља, ливаде, њиве.  

 

 Поштуј природу, не бери сво лековито биље које нађеш на једном месту 

Лековито биље се никада не обере у потпуности са једног места, да би му дали 

прилику да и следеће године израсте. Најмање 20% биљака оставите у природи нетакнуте, 

да би наставиле да постоје на том месту. 

 

 

 Лековито биље се пажљиво бере 

Лековито биље се не чупа са кореном, само се одсече горњи део цвасти или 

стабљике. Једино се код вађења корена вади цела биљка. Носите са собом мали ножић, срп 

или маказице за сечење биљке, немојте је чупати рукама. 

 

            

 

Адекватно паковање лековитог биља при брању 

Убрана лековита биљка се не ставља у пластичне кесе да се не би упарила. Најбоље 

је да је док сте на терену одлажете у платнене вреће или папирне кесе. 

Никада немојте мешати у једној врећи или кеси различито лековито биље, у једну 

кесу се одлаже само једна врста лековитог биља. 

 



 
 
 
 

 
 

 

 Припрема биља за сушење 

Сакупљени биљни материјал је неопходно на правилан начин обрадити. Приликом 

транспорта, биље не треба сабијати, нити механички оштећивати. Такође, транспорт треба 

обавити у што краћем року како  биље током транспорта не би почело да се квари и како би 

се очувао квалитет. Примарна обрада подразумева прање (уколико је неопходно), 

класирање, резање и сушење. Примарна обрада се врши одмах по пријему, на чистом и 

засењеном месту. Материјал не би требало да буде изложен директним сунчевим зрацима, 

осим ако за то не постоји конкретна потреба, као у случају плодова и корена. Сировина 

мора бити заштићена од додатне влаге или кише. 

Уколико су запрљане или прашњаве, биљке се морају опрати. Такође, морају се 

пажљиво прегледати и очистити од свих примеса, другог биља, земље и нечистоћа. Дакле, 

треба одвојити вредне делове биљке од делова који су стари, одрвенели или су оштећени. 

Уколико се то не уради одмах, после сушења то неће бити могуће.  

Корен и други подземни органи се морају добро очистити од земље и онда темељно 

опрати млазом воде. Потом се секу на одговарајуће делове и стављју на сушење.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

Правилно разврставање и сушење 

 

 

Сушење лековитог и ароматичног биља представља веома важан процес у очувању 

квалитета лековитог биља. То је један од најстаријих начина конзервирања – прераде 

животних намирница, а уједно и најважнији део примарне дораде биља.  

Сушење представља процес који потпомаже испаравање воде из биљног ткива, 

користећи при том топлоту и кретање ваздуха. Топлота може да потиче од Сунца, или се 

може генерисати вештачким изворима, а кретање ваздуха такође може бити природно или 

изазвано механичким путем. Различити делови биљног тела садрже различит % воде: 

 

Делови лековитог биља  Процентуални садржај воде 

Семена и сушни плодови 10 – 15% 

Зелени делови биљака 70% 

Сочни плодови До 90% 

 

У просеку се од  4–5 kg убраних листова добије око 1kg суве масе,   

од 5–9 kg свежих цветова добије се само 1 kg осушених,  

од 3–4 kg свежег корена добије око 1 – 1,5 kg суве масе.  

 



 
 
 
 

 
 

Сматра се да је лековито биље добро конзервирати када је влага у биљном ткиву 

снижена на 10–14%. У пракси се влага биљног материјала процењује кртошћу под прстима 

(на терену),  а у лабораторијама коришћењем влагомера. 

Сушење почиње од тренутка брања, тако да је за постизање високог квалитета суве 

масе већ у овој фази битан избор корпи, врећа, гајби, торби и сл. Ако се примети промена у 

боји и мирису пре почетка сушења, свака даља прерада свежег материјала је узалудна. 

Време између брања и сушења треба да буде што краће. Када је немогуће одмах приступити 

сушењу, на пример због ограниченог капацитета сушаре, биљни материјал је неопходно 

извадити из врећа и разастрти у танком слоју док се не приступи његовом сушењу. Такође 

треба имати на уму да се не суше све лековите биљне сировине под истим условима. Биљке 

код којих је активна материја локализована у етарском уљу, у сушарама се суше на нижим 

температурама од осталих биљака.Такође, биљке са вишим садржајем воде суше се у тањем 

слоју од оних код којих је садржај воде низак. Погрешно руковање биљним материјалом 

приликом сушења може довести до снижавања квалитета лековите сировине, као и до 

потпуне  неупотребљивости.  

 

Постоје различите методе сушења лековитог биља, и може бити природно и 

вештачко.  

а) Варијанте природног сушења 

На отвореном - Биљни материјал се разастре на чисту равну површину и остави да се суши 

у танком слоју до потпуне кртости. У овој методи се користе сунчева топлота и природно 

кретање ваздуха. Биљни материјал не би требао излагати директној сунчевој светлости због 

губитка карактеристичне боје и снижавања квалитета услед прегрејавања. Препорука је: 

сушење у танком слоју на промајном и засењеном месту. Код ове варијанте сушења 

пожељно је импровизовати наткривене мрежасте полице (лесе) на које ће се слагати свежи 

биљни материјал, а које ће максимизирати проток ваздуха и одвођење испарене воде. 

Неповољне временске прилике, као и јутарња роса на већим надморским висинама, могу 

угрозити ефикасност ове методе, па се предлаже ноћно или интервентно покривање 

ваздушно-порозним материјалима. 

 



 
 
 
 

 
 

                          

 

У затвореном простору - Сушење биљака у затвореном простору отклања могућност 

неповољног утицаја временских прилика  на квалитет биљне сировине. Важно је да простор 

буде чист, сув и добро проветрен. У затвореним просторима биљни материјал се може 

сушити на импровизованим мрежастим полицама (лесама) или, што је веома чест случај, 

биљке се могу везивати у снопове и тако качити на затегнуте канапе. Просторија мора 

имати могућност проветравања, а пожељно је и да се мрежама спречи приступ инсеката 

биљном материјалу. Уколико се каче снопови, њихова величина треба да буде таква да се 

омогући комплетно сушење до срца снопа.  

 

б) Варијанте вештачког сушења биљака 

Сушење у затвореном простору уз додатно загревање - У пролећним и јесењим 

месецима, или током дугог периода лошег времена у летњим месецима, природно сушење 

биљака није погодан начин обраде због високе влажности и ниске температуре ваздуха. У 

том случају сушење се може обавити у затвореном простору уз додатно загревање грејним 

телом (пећи, гријалица, радијатора и сл.). За већину лековитих биљака температура у 

просторији не би смела да пређе 60
о
С, док је 40

о
С максимална температура за биљке које 

садрже етарска уља.  

Принудна вентилација свежим ваздухом - Ови системи се најчешће састоје од равних 

или косих полица у просторијама, или тунелима, где је циркулација ваздуха обезбеђена 

механичким кретањем вентилатора. Будући да је овај поступак у погледу сушења прилично 

спор, препоручује се често превртање и растресање материјала, пошто може доћи до 

слегања биљне масе, чиме доњи слојеви постају непропусни за ваздушно струјање. 

Најчешће се на овај начин конзервира свежа биљна сировина до коначног сушења, у 

случајевима ограниченог капацитета сушара и кратке кампање брања. 

Сушење топлим ваздухом у сушарама - Сушењем лековитих биљака у струји топлог 

ваздуха постиже се најбољи квалитет сировине. На овај начин се физиолошки процеси 

унутар биљног ткива и могућност развоја микроорганизама на свежем биљном материјалу 

након брања своде на минимум. У овом случају се користи вештачки измењивач топлоте и 

обезбеђује циркулација ваздуха механичким кретањем вентилатора.  



 
 
 
 

 
 

 

Избор енергента за сушење у сушарама је од кључног значаја у калкулацији 

производње сировине лековитих биљака, пошто у структури трошкова односи највећи део 

(до 70%). Предности овог поступка дораде су благовремено и уједначено сушење на 

контролисаној температури. Често је захтев купца да сировина буде осушена у посебном 

типу сушнице, на лесама са прецизном спецификацијом и на одређеној температури. Иако 

је процес сушења у суштини исти, према конструкционим решењима разликује се више 

различитих типова, од којих се најчешће срећу три: подне, тунелске и тракасте. 

Нека од правила добре праксе складиштења биља 

- Производе паковати у чисте и суве, у најбољем случају нове вреће, кесе или сандуке. 

- Избегавати пластичну амбалажу. 

- Ускладиштено биље треба етикетама обежити и водити тачну евиденцију и уредну 

документацију о количини и месту складиштења. 

- Информација на етикети мора бити потпуна и треба да садржи назив производа, 

масу, време и место сакупљања, име сакупљача, евентуалне напомене. 

- Паковани материјал складиштити на чистом и сувом месту, заштићеном од 

штеточина или од пестицида. 

- Паковани сушени биљни материјал складиштити у сувим, добро проветреним 

просторијама, у којима су дневне варијације температуре ограничене и у којима је 

осигурано добро проветравање. 

- Одвојено држати веома ароматично (биље јаког ипродорног мириса) од другог биља. 

 

 



 
 
 
 

 
 

          

 

 Припрема уља од лековитог биља 

  

                       

 

Стаклену теглу која ће се користити за припрему уља треба дибро опрати и 

дезинфиковати, осушити и обележити налепницом са следећим подацима: када и  које 

лековито биље и уље сте ставили.  

Теглу напуните чистим и квалитетним лековитим биљем, (свежим или сувим) до 

врха, благо га притисните и залијте уљем – сунцокретовим, маслиновим, сојиним. Ставите 

поклопац на теглу, затворите и мало промућкајте да се истисне заостали ваздух. Оставите 

тако затворену теглу да стоји на прозору или тераси изложена сунцу или на другом топлом 

месту, јер је топлота битна за екстракцију. Тегла са уљем би требало да стоји на сунцу 30 до 

40 дана. Цветови стоје краће док листови и гранчице, плодови и корење стоје дуже. С 

времена на време промућкајте теглу.  

Ако желите у кућним условима да се екстракција лековитог биља обави брже, теглу 

са уљем и биљкама потопите у воду и загревајте до 50 степени °С. Тако загрејану воду 

одржавајте 24 сата – кувајте теглу са уљем у топлој води уз повремено мућкање. Ово је 

полуиндустријски начин припреме лековитог уља у кућним условима. 



 
 
 
 

 
 

Након екстракције уље процедите кроз газу или платичну цедиљку, сипајте у тамне 

бочице на којима ћете исписати на етикети које је уље у питању и месец и годину када сте 

га направили. Чувајте на тамном и хладном месту.  Рок употребе зависи од саме биљке и 

уља и хигијене при припреми. Ово уље може, ако га правилно чувате, стајати пар година. 

Зависно од врсте биљног уља и намене, ова уља се најчешће користе као база за креме и 

мелеме, за директно мазање коже и повреда на кожи, хемороиде, као додатак козметичким 

препаратима, за масажу, облоге али и за конзумацију. 

На пример, традиционални мелем од невена, који се спремао кувањем цветова 

невена, сада можете направити у свако доба тиме што ћете у масу од бутера и воска додати 

невеново уље, без кувања цветова. Или пак само у козметичку подлогу, на пример ланолин, 

ставити 10-15% невеновог уља и мелем је готов. 

 

 

1.1. КАЛЕНДАР  БРАЊА ЛЕКОВИТОГ БИЉА 

 

месец Назив 

биљке 

Латински 

назив 

слика Шта се бере? Период 

брања 

Количина 

свеже 

сировине (у 

kg) за 1 kg 

суве  

јануар Имела  

 

 

Viscum album 

L. 

 

 

 

 

 

Лист, кора, 

пупољци 

 

I - V 

 

 

 

3 

 

Фебруар Бреза 

 

 

Betula pendula 

Roth. 

 

 

 

Кора  

II – VII 

 

 

 

Лист – 2,5; 

кора – 3; 



 
 
 
 

 
 

Бела врба Salix alba L. 

    

Кора II – IV 2 

Подбел 

 

 

 

 

 

Tussilago 

farfara L. 

   

Херба II - V 5 

 

 

 

 

Март Гавез црни Symphytum 

officinale L. 

   

Ризом, лист III; XI; V-

VII 

Ризом 3,5 

Копитњак 

крстасти 

 

Hepatica 

nobilis Mill. 

  

 

Лист 

 

III - IV 

 

3 

Русомача Capsella 

bursa-pastoris 

(L.) Medic. 

  

Херба III - VII 4 

Слатка 

папрат 

 

Polypodium 

vulgare L. 

  

 

Ризом 

III – IV; X  

Трњина Prunus 

spinosa L. 

  

Цвет, плод, 

лист 

III - V 4 

април Бела мртва 

коприва 

Lamium album 

L. 
 Цвет IV - X 5 

Димњача Fumaria 

officinalis L. 

  

Херба IV - VI 4 

Добричица Glechoma 

hrisura L. 

 

Херба IV - V 3 

Јагорчевина Primula 

officinalis (L.) 

Hill. 

  

Корен, лист, 

цвет 

IV - VIII Корен 3, 

цвет 6 



 
 
 
 

 
 

копитњак Asarum 

europaeaum L. 

 

Херба IV - V 4 

Лазаркиња Galium 

odoratum (L.) 

Scop. 

  

Херба IV - VI  

Мајчина 

душица 

Thymus 

serpyllum L. 

  

Херба IV - IX 3 

Малина  Rubus idaeus 

L. 

  

Плод, лист IV - VI 4.5 

Маслачак Taraxacum 

officienale 

Web. 

  

Корен, лист IV - IX  

Сремуш Allium 

ursinum L. 

 

Лист, луковица IV - VI Лист 10 

Храст 

лужњак 

Quercus robur 

L. 

 

Кора, плод, 

лист 

IV - V Кора 2 

Шипак Rosa canina L. 

 

Плод и цвет IV - V Плод 2.1 

мај 

 

 

Боквица  Plantago sp. 

L. 

  

лист V - X 4 – 4,5 

Боровница Vaccinium 

Myrtillus L. 

 

Лист и плод V - VI Лист 3,5,  

плод 6,5 



 
 
 
 

 
 

Глог  Crataegus 

Monogina 

Jacq. 

 

Плод, цвет V - X Плод 2,5, 

цвет 3,5 

Дан и ноћ Viola tricolor 

L. 

 

херба V - VIII 5 

Дивљи 

кестен  

Aesculus 

hippocastanum 

L. 

 

Цвет, лист, 

плод 

 

 

V – VI, IX - 

X 

 

 

кокотац Melilotus 

officinalis Lam 

 

херба V - VII 4 

Крестушац Polygala 

Comosa 

Schuhr. 

 

херба V - VIII  

коприва Urtica dioica 

L. 

 

херба V - VI  

Матичњак Melissa 

officinalis L. 

 

херба V - VI  

Жалфија Salvia 

officinalis L. 

 

лист V - VIII  

Петровац Agrimonia 

eupatoria L. 

 

херба V / IX 3,5 

Пиревина Agropyron 

repens L. 

 

ризом V - VI  



 
 
 
 

 
 

Пољски 

раставић 

Equisetum 

arvense L. 

 

херба V - X 3,5 

Руса Chelidonium 

majus L. 

 

Ризом, херба V - IX 4 

Свиловина Epilobium sp. 

 

херба V - IX 4 

Ситница Hemiaria 

glabra L. 

 

херба V - VIII 3 

Црни слез Althaea 

officinalis L. 

 

Цветови, 

листови 

V – IX Цветови 5, 

лист 4 

Суручица Filipendula 

vulgaris Mch. 

 

херба V – VII  

Троскот Polygonum 

aviculare L. 

 

херба V - VIII 4,5 

Хмељ Humulus 

lupulus L. 

 

шишарице V - VIII  

Шумска 

јагода 

Fragaria 

vesca L. 

 

Лист, плод V – VI 3,5 

јун Вербена Verbena 

officienalis L. 

 

херба VI  



 
 
 
 

 
 

Вијошница Parietaria 

officinalis  L. 

 

 VI  

 Вирак Alchemila 

vulgaris l. 

 

херба VI – IX 4 

Липа позна Tilia cordata 

Mill. 

 

цвет VI 3 

Медуника Pulmonaria 

officinalis 

 

Корен, херба VI – IX  

Нана Mentha 

longifolia 

 

херба VI - VIII  

Очајница Marrubium 

vulgare L. 

 

херба VI – IX 3,5 

Подубица Teucrium 

chamaedirys 

L. 

 

херба VI – VIII  

 Поточњак Lythrum 

salicaria L. 

 

херба VI – X  

Разгон Veronica 

officinalis L. 

 

херба VI – VIII  

Срдачица Leonurus 

Cardiaca L. 

 

херба VI – VIII 3,5 



 
 
 
 

 
 

Хајдучка 

трава 

Achillea 

millefolium L. 

 

херба VI – VIII 4,5 

Зова Sambucus 

nigra 

 

Лист, цвет, 

плод, кора 

IV - VI Цвет – 6, 

плод -4 

Пелин Artemisia 

 

Херба VI - VIII  

јул Видова 

трава 

Euphrasia 

officinalis L 

 

херба VII - IX 3,5 

Вилино 

сито 

Carlina 

acaulis L. 

 

корен VII -IX 3,5 

Дивизма Verbascum 

phlomoides L. 

 

цвет VII - VIII 7 

Драча Paliurus spina 

chrysti Mill. 

 

плод VII - X  

Здравац 

црвени 

Geranium 

robertianum L. 

 

херба VII - VIII 4 

Златница Solidago 

virgaurea L. 

 

херба VII - VIII 4 

Ивањско 

цвеће 

Galium verum 

L. 

 

херба VII - IX 4 

Кантарион Hipericum 

perforatum L. 

 

херба VII - X 3 



 
 
 
 

 
 

Кичица Centaurium 

umbellatum L. 

 

херба VII - IX 4 

Конопљуша Eupatorium 

cannabinum L 

 

херба VII - VIII  

Ранилист Stachys 

officinalis L. 

 

херба VII - VIII   

Бели слез Althaea 

officinalis 

 

Корен, херба VII - IX Корен – 3,5, 

херба - 6 

Ива трава Teucrium 

montanum 

 

херба VII 4 

Чичак Arctium 

 

херба VII - VIII 4 

Август Вранилова 

трава 

Origanum 

vulgare 

 

херба VIII - IV 4 

Чубар 

планински 

Satureja 

hortensis 

 

херба VIII - IX  3 

октобар Бршљан Hedera helix 

 

Лист, плод X - IV 3,5 

Клека Juniperus 

 
 

плод X 1,5 



 
 
 
 

 
 

Оман бели Telekia 

speciosa 

 

Корен X - III 3,5 

новембар Анђелика 

дивља 

Angelica 

archangelica 

 

Корен XI - III 4 

Зечји трн Ononis 

spinosa 

 

корен XI - III 3 

цикорија Cichorium 

intybus 

 

Корен, херба XI -VII Корен 3,5, 

херба 4 

 

1.2.  ОТКУПЉИВАЧИ ЛЕКОВИТОГ БИЉА 

 
Брање и дистрибуцију лековитог биља у Србији регулише Закон о заштити природе, 

а посебно је дефинисано Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и 

заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива. Правилником су дефинисане строго 

заштићене биљне врсте које су под забраном коришћења, као и заштићене врсте које су под 

ограниченим коришћењем, забраном уништавања и предузимања других активности којима 

се наноси штета врстама и њиховим стаништима.  

Да би се неко бавио комерцијалним брањем биљака неопходно је да прибави дозволе 

надлежног министарства. Природа није неисцрпан ресурс, стога се ставља све већи 

нагласак на њено одрживо управљање, а држава има обавезу да спречава растући притисак 

на њу. Строго заштићене и заштићене врсте се могу користити на основу дозвола 

Министарства. У заштићеним добрима неорганизовано брање биљака, чупање и 

уништавање вегетације је забрањено и кажњиво. Понашање у резерватима природе, 

националним парковима итд путем чуварске службе контролише надлежни управљач датог 

добрa. 

Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне  

дефинисана су правила и услови под којим се може вршити коришћење и промет 

заштићених врста дефинисано да се сакупљањем заштићених врста ради њиховог 

коришћења и стављања у промет могу бавити правна лица односно предузетници који 

су регистровани за обављање наведене делатности и који поседују дозволу надлежног 

Министарства.  



 
 
 
 

 
 

Дозвола се издаје за заштићене врсте у свежем стању (до предходно дефинисане 

укупне годишње количине која се може одобрити) и издаје се на годишњем нивоу.  

Наведена дозвола се не може издати физичком лицу, осим у случају када сакупљају 

заштићене врсте као матична легла, односно засаде из природних станишта. 

Правна лица и предузетници који поседују дозволу за откуп и промет заштићених 

врста, дужни су да за сакупљаче организују годишње обуке и проверу знања и да 

сакупљачима за сакупљачку сезону издају потврду о стручној оспособљености, коју 

сакупљач мора да носи са собом. 

                   

Откупне станице у Србији 

На основу података о откупним станицама које предузећа оргнизатори сакупљања и 

откупа лековитих биљака, достављају Министарству у поступку добијања дозволе за 

сакупљање из природе, на картама Србије са УТМ квадратима 50x50 км, сачињен је преглед 

откупних станица за поједине врсте и то за године 2006. и 2016., како би се утврдила 

оптерећеност по подручјима. Година 2006. је изабрана, због тога што је анализом 

графикона откупа лековитих биљака за период 1993.г.-2016.г., уочено да од тог периода 

почиње да расте количина сакупљених врста лековитог биља са дозволама, јер је почео да 

расте извоз, а 2016.г., узета је као последња заокружена година са најсвежијим подацима. 

Приказане су карте откупних станица за врсте које су и сада под контролом 

сакупљања: 

Vaccinium myrtillus-borovnica, Rosa canina-šipurak, Juniperus communis- kleka, Allium 

ursinum-sremuš, Althaea officinalis-beli slez, Fragaria vesca-divlja jagoda, Symphytum 

officinale-crni gavez i Hypericum perforatum-kantarion, a od vrsta koje su skinute sa spiska, a 

sakupljane su u velikom obimu: Sambucus nigra- zova i Urtica  dioica-kopriva. Prikazana je i 

karta otkupnih stanica za sve vrste lekovitog bilja za 2006.g., i 2016.g. 

 



 
 
 
 

 
 

 
Слика 1. Карта са откупним станицама 

У оквиру објављеног Регистра откупљивача и откупних места где се врши откуп 

пољопривредних производа од пољопривредних произвођача за 2020. Годину, на сајту 

Министарства за откуп лековитог биља регистровани су следећи откупљивачи: 

 

 

бр Откупљивачи лековитог биља 

и шумских плодова 

Врста биља  

1 Микис-пласт доо; ОМ бр.3; Сувојница бб Малине  

2 Иван Окипромо доо Ниш, Поповац бб откуп нане и рузмарина  

3 СРП ПТ АЗ Зрењанин, Кошут Лајоша 31а откуп клеке, 

коријандера, кима и 

морача 

 

4 Дарком  Руменка, откупна места у Руменци и 

Шапцу 

откуп нане, босиока, 

мирођије, мајчине 

душице 

 

5 Универекспорт доо, Нови Сад откуп мирођије, нанем, 

босиока, лаванде, 

коријандера, оригана, 

 



 
 
 
 

 
 

мајорана, жалфије, 

рузмарина, мајчине 

душице, матичњака, 

селена, 

6 Жупа зенит, Александровац, Велика Врбница 1 откуп клеке,  

7 Цоја промет, Алексинац откуп клеке  

8 СЛАТКО ВОЋЕ   АРМС доо,  Крагујевац,  Кнеза 

Михаила  бр.3 
Трешња, јабука  

9 Национално удружење прерађивача и извозника 

медицинског и ароматичног биља Србофлора, 

окупља 8 водећих српских компанија које се баве 

овом делатношћу и које заједно држе више од 50% 

српског тржишта производа на бази лековитог биља 

(“Fructus”, “Macval”, “Херба”, “Адонис”, “Здравац”, 

“Биље Борча”, “Кирка” i “Мелиса Фарм”). 

  

10 Адонис – Алексе Маркишића 166, 18230 Сокобања   

11 Биогал доо, Сврљиг, Омладинска 67   

12 Шумско благо доо, Бресница bb, 17500 Бресница, 

Врање 

  

13 Задруга Заплањски засад, Гаџин Хан,   

14 Биље Борча, Београд, Преливачка 98   

15 KIRKA PHARMA, Бул. М. Пупина 10z/IV, Нови 

Београд   www.kirkapharma.com, 

office@kirkapharma.com   

  

16 HERBA, Устаничка 194, Београд 
 www.herba.co.rs, office@herba.rs  

 

  

17 FRUCTUS, Новосадски пут 15/2, Бачка Паланка  

www.fructus.rs, info@fructus.rs   

 

 

 

18 MELISA FARM, Шумска бр. 8, Апатин 
www.melisa-farm.com, office@melisa-farm.com 

  

19 BETULA, Радета Спасића 30, Житковац   

20 MACVAL TEA, Народног Фронта 57/411, Нови Сад 

www.macval.rs, office@macvalgroup.com 

  

21 МЕГАМАРКЕТ ДОО, 10. октобра бр.15, 11420 Смед. 

Паланка, општина Смед. Паланка 
Јабука, малина,купина, 

јагода, крушка, трешња 

 

22 ПРЕМИУМ ВОЋЕ  доо – Суботица, откупно место :  
ЗЗ ПРИМА, 1, Београдска 146, 24415 Бачки Виногради 

Јабука. Крушка, 

трешња, јагода 

 

23 Воћарска задруга Јастребо,Цара Лазара 40, Банатско 

Карађорђево 

Крушка, шљива, јабука,   

24 ВОЋЕ-КОМЕРЦ ПЕТРОВИЋ Откупно место бр.1, 

Винча бб, 34314 Доња Шаторња,Топола 
Купина,боровнице, 

јагоде, трешња,крушка 

 

25 ВЕРА ВОЋЕ ДОО, Хладњача Вучак, 1 

                                  Доње Ратаје 2, Доброљупци  3 
Јагода, малина,купина, 

крушка 

 

26 NECTAR доо Бачка Паланка, откупноместо: P.J. NECTAR, 

Владичин Хан, Светосавска 78, Владичин Хан 
Боровница, јагода, 

купина, малина 

 

  

mailto:info@fructus.rs


 
 
 
 

 
 

1.3.   КАТАЛОГ БИОПРОИЗВОДА 

 

БИОПРОИЗВОД 

(назив) 

Здравствени 

ефекти 

 

РТАЊСКИ ЧАЈ 
 

Биљни чај од хербе ртањског чаја 

 
 

Географско порекло:  
Планина Ртањ 

 

 

 

 

 

 

Садржи 2% етарског уља и 4-7% 

танина. Уље садржи доста карвакрола, 

цимена, терпена и неких непознатих 

фенола. Због фенолних једињења у 

етарском уљу ртањски чај делује као 

антисептик.  

Користи се за лечење органа за дисање, 

варење и мокрење а споља за лечење 

разних упала коже и слузнице. Дејство 

је слично враниловој трави. 

 

Биљни чај плода боровнице 

 

 

 

 

100% сушени плод дивље боровнице  

(Билберрy). 

 

Напомена: без додатих адитива. 

 

Начин употребе: 2 кафене кашичице 

прелити са 200 мл вреле воде и 

поклопити. Након 15 мин процедити и 

засладити по жељи. 

 

Паковано у папирну  амбалажу, нето 

количина 100гр. 



 
 
 
 

 
 

 
ЧАЈ ЗА ГРИЦКАЊЕ 

Брусница 

 

 

Воћни чај са плодовима бруснице и јабуке 

 

 
 

 

 

 

Брусница је тврда црвена бобица која, 

захваљујуци већој количини витамина 

Ц у свом саставу, има киселкаст укус. 

Плодови бруснице  садрже Витамин А, 

калијум, калцијум, биљна влакна и 

бифлавоноиде са снажним 

антиоксидантним дејством, чиме 

подижу општу отпорност организма и 

смањују ризик обољевања од 

карцинома. 

Састојци плодова бруснице уништавају 

бактерију Хеликобактер пyлори, 

најчешћег узроцника чира на желудцу. 

Коришћење чаја бруснице подиже ниво 

доброг холестерола, чиме знатно 

смањује ризик кардиоваскуларних 

обољења. Најважнија улога бруснице је 

у спречавању поновних упала 

мокраћних путева 

 

 
БИОМЕЛЕМ  

ШАМПОН 

 
Органски шампон Ртањ за ревитализацију 

косе и коже главе 

 

 

 
 

 
Географско порекло: 

Планина Ртањ 

 

 

 

Биомелем шампони 4С садрже: 

Природну изворску воду 

Природне водене екстракте домаћих 

ендемских врста (са пореклом) 

Природне активне материје 

Сировине вегетативног порекла 

Мирисе без алергена(Алерген фрее) 

Површински активне материје 

 

у потпуности су биоразградиви.  

 

Биомелем шампон са органским 

материјама и биљним екстратима вреска 

(биљка од које се прави ртањски чај) и 

хајдучке траве, који имају антисептичко 

и умирујуће дејство, омогућава коси 

успешну борбу против 

микроорганизама и даје јој јачи 

имунитет. 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Малина са воћним соком и плодом 

 

 
 

Географско порекло: 

Лесковац 

 

 

 

 

 

 

 

Освежавајуће безалкохолно пиће са 

воћним соком и плодом. 

Са фруктозом. Пастеризовано. 

Без конзерванса, боја и арома 

 

 

100% Хладно цеђени  

матични воћни сок  

дивље боровнице 

500 ml 
 

 
 

 

 

 

 

 

Произведен директним цеђењем воћних 

бобица Билберрy 

 

Пастеризовано. Без додатка воде, 

шећера, конзерванса, боја или арома 

 



 
 
 
 

 
 

 

Освежавајуће безалкохолно пиће са 

екстрактом  

цвета зове 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Освежавајуће безалкохолно пиће са 

цветом зове. 

Са фруктозом. Пастеризовано. 

Без конзерванса и арома. 

 

 

Матични воћни сок црна рибизла 

100%  

500мл 
 

 

 

 

 

 

Произведено директним пресовањем 

црне рибизле. 

Чист матични сок. 

Без конзерванса, боја, арома. 

Без концентрата 

 

Након отварања чувати у фрижидеру и 

употребити у року од 15 дана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

Биљни сирупи 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

100г сирупа садржи:  

Мацерат корена белог слеза (Алтхеае 

радиx мацератум (1:17,35)) - 2,5 г 

Тинктура цвета камилице (Тинцтура 

Цхамомиллае флос) - 2,0 г 

Мед - 2,0 г 

 

Помоћне материје: пречишћена вода, 

шећер, метил-парахидроксибензоат, 

пропил-парахидроксибензоат, етарско 

уље питоме нане  

 

Бели слез се захваљујући високом 

садржају слузи у медицини сматра 

једним од најбољих средстава за 

облагање слузнице, те на тај начин 

спречава њено исушивање, а тиме и 

додатни надражај на кашаљ. Мацерат 

белог слеза умањује спазам мишића и 

облаже слузницу, па тако умирује суви, 

надражајни кашаљ и олакшава 

искашљавање.  

Тинктура цвета камилице својим 

антибактеријским дјеловањем ублажава 

упалу дисајних путева. 

Природни пчелињи мед употпуњује 

деловање сирупа, јача одбрамбену 

способност организма и даје сирупу 

пријатан укус.  

Најчешћа употреба је код сувог и 

непродуктивног кашља код прехлада и 

хроничног бронхитиса. 

 

 

 

ПРИРОДНА КОЗМЕТИКА 

са Старе Планине 

 

 
Шампон за децу 

 

 

 

Благи шампон за децу  

обогаћен биљним 

екстактима 

камилице 

и 

невена 

са освежавајућим 

мирисом јагоде 

Не иритира 

очи и кожу, нити ствра било какве 

алергијске реакције 



 
 
 
 

 
 

ПРИРОДНА КОЗМЕТИКА 

 

са Старе Планине 

 

 

 
Шампон за суву косу 

 

 

 

Садржи екстракт 

кантариона, невена и 

глицерина 

 Препоручује се особама са 

оштећеном,седом или фарбаном косом. 

После употребе коса постаје сјајна, мека 

и  

лепршава. 

 

 

ПРИРОДНА КОЗМЕТИКА 

 

са Старе Планине 

 

 
 

Течни сапун  

за руке и тело 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржи  

екстракт 

босиљка, 

 хајдућке траве 

 и невена  

Негује  

и дезинфикује  

кожу 



 
 
 
 

 
 

 

 

ЕТАРСКО УЉЕ МЕНТЕ 

(Aetheroleum menthae pip.) 

 
 

 АРОМАТЕРПИЈА 

 

 
 

 

 

 

Етарско  уље 

менте препоручује онима који пате од 

главобоље независно од тога да ли је 

везана за вегетативни нервни систем, 

лошу пробаву, метеоролошке факторе 

(ветар, ваздушни притисак или 

влажност ваздуха), напетости у врату, 

грознице, прехладе, упале синуса и 

умора.  

Прочишћава дисајне путеве, елиминише 

назеб и прехладу. Лечи тегобе система 

за варење: мучнина, нагон за повраћање, 

грчеве, надимање. Код дојиља 

потпомаже лучење млека и делује 

против зачепљења млечних канала. У 

хигијени се користи за израду тоалетних 

вода са дезинфекционим дејством за 

испирање уста, у козметици за негу 

масне коже. 

 

 

 

ПРИРОДНА КОЗМЕТИКА 

 

са Старе Планине 

 

 
Породична крема  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржи  

екстракт 

кантариона, 

 хајдућке траве 

 и невена 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Маст од гавеза   

(Symphytum officinale), 

 

 

припрема се са осушеним кореном 

гавеза   по посебној традиционалној 

рецептури 

. употребом гавеза олакшавају тегобе 

код ломова костију, упаљених и 

изражених вена, запаљања и болова 

тетива, запаљења и болова у 

зглобовима, ишчашења и уганућа, 

реуме, нагњечења, крвних подлива, 

оштећења пршљенова… Маст је 

најбоље користити у комбинацији са 

тинктуром од гавеза. Тинктуру у току 

дана, а маст навече благо утрљавати 

или, по потреби, нанети на газу, 

превити на угрожено место и оставити 

преко ноћи 

 

 

Џем од шипурка 
 

 
 

 

 

Састојци: шипурак, шећер, средство за 

зелирање: пектин, лимунска киселина. 

Без конзерванса. Пастеризовано. 

 

 

Компот од дивље 

бруснице 

 
 

 

 

 

 

Произведен од најфинијих плодова воћа 

дивље бруснице, засладјен фруктозом. 

 

Пастеризовано. Без додатка 

конзерванса, боја или арома. 



 
 
 
 

 
 

 
Компот од крушке 

 мање сладак 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Произведен од најфинијих плодова 

крушке, засладјен фруктозом. 

Пастеризовано. Без додатка 

конзерванса, боја или арома. 

 

 

Категорија: Компоти са фруктозом 

мање слатки 

 
 

Сушена јестива  

печурка вргањ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

100% сушена јестива печурка вргањ 

(Болетус едулис). 

 

Упутство за рехидратацију: садрзај 

кесице потопити у 5дл млаке воде и 

оставити 40 мин да набубре. Испрати 

печурке неколико пута. Након 

рехидратације могу се користити за 

поховање, припрему крем цорбе, 

паприкаса, салата. 

 

Напомена: 50г сусене вргањ пецурке 

одговарају колицини од 350 г свезих 

пецурака. 



 
 
 
 

 
 

 
 

ДИВЉИ КЕСТЕН ЗА ВЕНЕ И 

КАПИЛАРЕ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Екстракт дивљег кестена (Аесцулус 

Хиппоцастанум) због високог садржаја 

есцина, сапонина и других супстанци 

делује повољно на интегритет крвних 

судова. Побољшава микроциркулацију 

и има противупална својства. 

Садржи тритерпенске сапонине, 

кумарине, флавоноиде, витамине П, Б, 

Ц, К, беланчевине, до 60% скроба и око 

8% масних уља. 

 

Осим тога, садржи магнезијум, фосфор, 

калцијум и калијум. 

 

 

Екстракт гавеза (Сyмпхyтум 

Оффицинале) захваљујући високом 

уделу алантоина поспешује 

регенерацију и стварање новог ткива. 

Алантоин има и снажно кератолитичко 

и адстригентно деловање. Делује на 

оток и смањује бол. 

 

Семе дивљег кестена се користи за 

јачање корена косе, негује косу и кожу 

главе, има дијуретичка својства, а често 

га можете пронаћи и као састојак сапуна 

или у козметици. 

 

Плод дивљег кестена се користи и за 

уклањање хемороида, јер обилује 

сапонинима, беланчевинама и 

танинима. 

 

Ипак, најчешће се семе дивљег кестена 

користи за спољну употребу, за лечење 

проблема са крвотоком, као што су 

проширене вене, упала вена, едеми 

(отоци), као и за повећање тонуса вена. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

2. ЕКОНОМИЈА ГЉИВА 

 

Знање о гљивама у нашем окружењу је прилично скромно и већина сакупљача 

познаје само једну до пет врста гљива. Да би се неко бавио брањем гљива неопходно је да је 

довољно обучен  и да поседује практично искуство. Сакупљањем комерцијалних врста 

гљива постоји могућност остваривања значајних додатних прихода, посебно на локацијама 

обраслим шумама, које је погодно за гљиве. Треба имати у виду да овај ресурс није 

неограничен и да је однос човека према њему веома значајан за континуитет гљива. 

 

Подела гљива  особине 
Безусловно јестиве лисичарка (Cantharellus 

cibarius), вргањ (Boletus edulis), 

црна труба (Craterellus 

cornucopioides), рујница 

(Lactarius semisanguifluus), 

јежевица (Hydnum repandum) 

Могу се користити у исхрани без 

посебне обраде (после чишћења 

могу да се пеку, прже, 

манинирају, суше, саламуре...) 

Условно јестиве медењачa, пуза (Armillaria 

mellea), смрчак (Morchella 

rotunda), златнa коралкa 

(Ramaria aurea)  

Уколико се користе термички 

необрађене изазивају стомачне 

сметње, блаже су отровне или 

горке. 

Лековите Ћуранов реп (Trametes 

versicolor), зимскa пањевчицa 

(Flammulina velutipes), 

Буковачa (Pleurotus ostreatus), 

Јудино увo (Auricularia auricula-

judae), храстова сјајницa 

(Ganoderma lucidum)... 

Имају примену у фармацеутској 

индустрији  

Отровне Зеленa пупавка (Amanita 

phalloides), Црвенa мухара 

(Amanita muscaria), Пролећни 

хрчаk (Gyromitra esculenta), 

Лударa (Boletus satanas)... 

Њихова употреба у било ком 

виду је забрањена 

 

 



 
 
 
 

 
 

Одрживо сакупљање гљива подразумева правило да се не сакупљају младе, 

неразвијене и престареле гљиве. Не треба брати оштећене и престареле гљиве, јер њих 

нећете моћи да искористите, а направили сте штету у природи, јер ћете изнети њихове 

споре из станишта које би иначе остале у станишту. Такође, треба поштовати правила и 

забране брања ретких и угрожених врста. 

                  

Лисичарка (Cantharellus cibarius)                                        Вргањ (boletus edulis) 

Приликом брања гљива треба је држати за стручак и уврнути како би се одвојила од 

земље, а место где је гљива расла треба затрпати земљом и лишћем. Гљиве које због меке 

грађе није могуће убрати увртањем треба што пажљивије одвојити ножем од базалног 

мицелија. 

 

 

Смрчак (Morchella esculenta) 

 

Сакупљање и транспорт гљива 

Иако се гљивари углавном труде да што боље сачувају своја тајна станишта, у брање 

гљива никад не треба ићи сам, треба се чувати крпеља, а понекад и змија. Добро је носити 

са собом штап којим се може  разгрнути трава или лишће пре него што се убере гљива, а 

може послужити и као ослонац. 

У бербу гљива треба  носити корпу од прућа са поклопцем, зато што се показала као 

најпогоднија и преклопни ножић за чишћење гљива од земље и лишћа.  



 
 
 
 

 
 

Треба се облачити у складу са годишњим добима али обућа би увек требала бити 

чвршћа, најбоље планинарска, а гардероба или бар капа уочљивих боја, због ловаца.  

Након што уберете и прегледате гљиву, оштрим ножем очистите дно стручка од 

земље, а шешир од лишћа или иглица, јер ћете тако спречити да вам се у корпи испрљају 

чисти делови гљива. 

 

Тартуфи 

Неопходно је гљиве на лицу места прегледати због црвљивости и присуства пужева 

па узети само здраве примерке, очистити их од земље и лишћа. Уколико је шешир гљиве 

прљав, можете га лако очистити брисањем о маховину. Гљиве се не перу, већ се чисте 

помоћу ножића или меке четкице. 

 

            

За транспорт у свежем стању користи се амбалажа од прозрачних материјала као 

што су корпе од прућа, дрвене гајбе и слично. Не користити пластичну или најлонску 

амбалажу јер се у њој гљиве потпаравају и брзо кваре. 

Уколико откупна цена у тренутку брања није повољна, препоручујемо да убране 

вргање исечете на кришке од 0,5 цм дебљине и осушите на сунцу, изнад шпорета, а најбоље 

у сушари, те тако осушене ставите у стаклене тегле које ћете затворити платном и гумицом. 

Такве тегле оставите у сувој, хладној и прозрачној прсторији. Сушене гљиве увек имају 

добру цену. Поред вргања, могу се сушити и црна труба, вилин клинчић и смрчак. Смрчак 

је најбоље нанизати на конац па оставити на прозрачном месту. Рујнице и лисичарке нису 

подесне за сушење па је  њих најбоље киселити или усолити са 20% кухињске соли.  



 
 
 
 

 
 

Тартуфи се чувају у добро затвореним посудама у фрижидеру, а добро их је умотати 

и у салвету пре стављања у посуде. 

 

Лековитост гљива 

Лековитост гљива је научно доказана. Гљива са лековитим својствима треба да се 

користи у комбинацији са савременим методима лечења. Познато је да буковача и 

шампињон (нарочито самоникли), садрже супстанце које имају антиканцерогено 

дејство. Ова једињења су у ствари, сложени шећери, полисахариди, делују тако што 

помажу одбрамбеним ћелијама нашег организма да препознају ћелије рака и да их 

униште. Осим тога ова једињења имају антивирусна и антибактеријска својства, 

снижавају ниво шећера крви, регулишу крвни притисак, делују антиалергијски и 

растварају масти холестерола и триглицериде.  

Поред препоручене комбинације са стандардним методама лечења, употреба гљива са 

лековитим својствима се препоручује као превентива. 

ОПШТА ПРАВИЛА ЗА БРАЊЕ ГЉИВА 

 

Нипошто не треба уништавати гљиве зато што вам нису познате или су 

отровне! 

За скупљање гљива користите  прозрачне плетене корпе, а никако 

пластичне кесе. 

 

Убрану гљиву одмах очистите од земље и других нечистоћа! 

 

Не сеците ножем стручке гљива, већ их заврните и откините. Место где 

је гљива расла покријте лишћем и земљом. 

 

Никад не сакупљајте све што пронађете. Оставите увек бар неколико 

гљива да би се врста могла обновити. 

Не берите премладе примерке! 

Не берите ретке гљиве! 

Крећите се само дуж обележених и проходних путева, како не бисте 

угрозили ретке и слабоуочљиве биљке и гљиве поред пута. 

 

Не загађујте природу и не уништавајте је ни на који начин! 



 
 
 
 

 
 

 ЈЕСТИВЕ САМОНИКЛЕ  

Г Љ И В Е 

(назив) 

Лековите 

компоненте 

Здравствени 

ефекти 

 

ЛИСИЧАРКА 
( Cantharellus cibiarius ) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Печурка која има 

антибактеријска и 

антивирусна својства  

 

Ова жута гљива са 

капицом која подсећа 

на кишобранчић стоји у 

реду најквалитетнијих 

гљива света. Називају 

је и чуваром здравља 

јер је природни извор 

антибиотика и мноштва 

витамина.  

Осим што, садржи осам 

есенцијалних 

аминокиселина, 

беленчевине, протеине, 

ензиме, полисахариде, 

провитамин А, 

витамине Б комплекса, 

Д2 и Ц, лисичарка је 

нискокалорична и 90% 

њеног састава чини 

вода. Зато је омиљена и 

међу људима који пазе 

на линију. У 100 гр 

лисичарке има само 12 

килокалорија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ова станарка чистих 

шума богата је 

калијумом, важним за 

пробаву и срце, али и 

калцијумом, кључним за 

здраве кости. Уз то она 

вам „нуди“ магнезијум, 

потребан за правилан рад 

срца и крвотока и 

фосфор за мозак.  

Пошто садржи витамин 

Д, који организам сам 

производи само за време 

сунчаних дана, 

лисичарка може бити 

прави спасилац када 

наиђу кише и тмурно 

време. 



 
 
 
 

 
 

 

 

ВРГАЊ 
(lat. Boletus edulis ) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Вргањ има мало 

калорија, али је богат 

бројним важним 

хранљивим материјама, 

укључујући протеине, 

дијетална влакна и 

гвожђе. 

 

Поред наведених 

нутријената, вргањ 

садржи и витамине А и 

Ц, као и калцијум.  
 
Неке студије су 

откриле да вргањ 

садржи моћне 

антиинфламаторне 

агенсе, који могу да 

помогну код 

ублажавања симптома 

неких обољења 

повезаних са упалама. 

 

Вргањ је намирница са 

високим садржајем 

влакана. 

 

Вргањ има висок 

садржај антиоксиданата 

укључујући и бета 

каротен, аскорбинску 

киселину и ликопен., 

једињења која 

неутралишу слободне 

радикале и спречавају 

оштећење ћелија. 

 

Помаже код скидања 

вишка килограма 

Вргањ има мало 

калорија, а препун је 

протеина и влакана, 

зато је непроцењив код 

скидања вишка 

килограма. 
Најимпресивније 

својстава вргања је 

његово потенцијално 

деловање на рак 

дебелог црева. Неке 

студије су откриле да 

ове печурке садрже 

моћна једињења која 

могу да униште ћелије 

рака.  
 
Побољшава здравље 

органа за варење 

Захваљујући високом 

садржају влакана, 

вргањ може да 

побољша здравље 

органа за варење, 

спречи констипацију 

(затвор) и утиче на 

редовну столицу. 

Влакна се крећу кроз 

систем за варење, 

додају  масу столици и 

олакшавају њено 

избацивање, чиме 

ублажавају 

констипацију. 

 

Антиоксиданти могу да 

умање оксидативни 

стрес, који се повезује 

са накупљањем 

слободних радикала, па 

чак могу и да умање 

ризик од настанка 

неких болести у које 

спадају инфламаторни 

поремећаји, попут 

болести срца и канцер. 



 
 
 
 

 
 

 

 

РУЈНИЦА 
 

( Lactaruis deliciosus ) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Врста јестиве и врло укусне гљиве из 

породице Russulaceae 

 

 

 

 

 

 

 

Рујницe (бриновка, 

сирњаја) се убраја у 

најквалитетније врсте 

гљива.  

Осим припреме 

кувањем и печењем 

може се јести и сирова, 

сушити (мање погодна), 

киселити или 

прерађивати у екстракт.  

 

Рујница је јестива 

гљива, изузетног 

квалитета, може се 

припремити на жару, за 

салату, кисељење. Због 

јаког мириса најбоље је 

помијешана с другим 

гљивама. 

Треба бити опрезан јер 

се лако може заменити 

са лажном рујницом 

(Лацтариус 

цхрyсоррхеус Фриес) 

која није јестива. Све 

јестиве  рујнице на 

пресеку испуштају 

карактеристичан 

наранчасти или црвени 

сок (или млеко), док 

лажна рујница испушта 

бели сок/млеко и 

управо је тај детаљ 

битно разликује од 

добрих рујница. 

 
 
Јачају имунитет и имају 

антиоксидативно 

дејство. 

 

Енергетска вредност 

печурака је изузетно 

ниска, због тога су 

прикладне у исхрани 

особа које желе да 

редукују своју телесну 

тежину. Конзумирајте их 

печене или куване, јер 

пржењем задржавају 

много уља. 

 

Свеже печурке садрже 

око 2% беланчевина, а 

сушене чак 20%. 

Печурке садрже 

витамине Б групе и  

100г печурака 

задовољава приближно 

четвртину препоручене 

дневне количине 

витамина Б2 и нијацина 

(Б3).  

Садрже и малу количину 

витамина Д и Е.  

Печурке одгајане на 

светлости богате су 

витамином Д.  

Што се минерала тиче, 

печурке или гљиве су 

добар извор калијума, 

фосфора и гвожђа. 

Такође садрже цинк и 

бакар и практично 

немају натријум, због 

чега су погодне за особе 

које пате од повишеног 

крвног притиска. 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

ЉУТА МЛЕЧНИЦА 
 

( Lactаrius  piperatus ) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Честа врста гљиве која 

расте у четинарским и 

листопадним шумам на 

кречњачким теренима. 

Назив је добила по 

љутом укусу.  

Љуте млечнице садрже 

висок удео 

беланчевина, 

угљоводоника и 

минерала: калијума, 

фосфора, магнезијума и 

селена. Богате су 

витаминима Ц, Д, 

Д2,К1, као и 

никотинском, 

пантотенском и 

фолијевом киселином. 

Од аминокиселина 

садржи: треонин, 

леуцин, лизин, аланин 

те глутаминску и 

аспарагинску киселина.  

Јестивост: Због љутог 

укуса нису нарочито 

занимљиве гљиварима 

и зато их неки убрајају 

у нејестиве гљиве. 

Најприкладније је 

сместити их међу 

условно јестиве јер се 

могу конзумирати 

након темељне обраде. 

Обрада усољавањем 

изискује понешто 

стрпљења. Потребно их 

је три дана намакати у 

хладној води и при 

томе је поступно 

изливати, затим кувати 

15 минута па усолити. 

Друга метода је 

једноставнија. 

Млечнице се насоле и 

оставе чекати месец 

дана. Резултат би 

требао бити велика 

хрскавост, угодна 

горчина и светлосмеђа . 

 

Јестива али се ретко 

конзумира услед 

изразито љутог укуса. 

Може се користити 

уместо бибера када се 

осуши и самеље.  
 
Није још научно 

утврђено да љута 

млечница има лековите 

учинке, али њен 

хемијски састав свакако 

говори у прилог 

томе.Према више навода, 

љута млечница сузбија 

бактерију која узрокује 

туберкулозу. 

 

Љута млечница ублажава 

грчеве у листовима, 

зауставља размножавање 

одређених врста 

туморских станица. 

 

У одређеној мери 

смањује ниво шећера у 

крви па је конзумирање 

повољно за 

дијабетичаре. 

 

Витамин Д јача кости и 

побољшава стање коже. 

Витамини Б  имају 

важну улогу у ћелијском 

метаболизму.  

 

Нежељене попратне 

појаве: Уколико се не 

припреми на исправан 

начин може доћи до 

оштећења организма. Не 

препоручује се особама 

које имају тегобе с 

цревима, гастритис, као 

ни особама с чиревима. 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

БУКОВАЧА 
(Pleurotus ostreatus) 

 

 

 
 

 

 

 

Буковача садржи 

витамине Б1 и Б2, 

минерале (посебно 

гвожђе), као и 

антиоксиданте. 

Масноће које садржи су 

углавном незасићене и 

њихов ниво је низак, а 

квалитет протеина је 

скоро једнак оном који 

поседују протеини 

животињског порекла. 

 

Садржи све 

есенцијалне 

амниокиселине, са 

изузеком триптофана, 

затим витамине: Б1, Б2, 

Б5, Б6, Б7, Д, Ц, К, 

витамин П и многе 

минерале, јод, селен, 

натријум, калијум, 

цинк,фосфор, гвожђе. 

Поред тога садржи и 

хлорофил који убрзава 

регенерацију ћелија.  

 

Такође у свом саставу 

има влакна цереалије 

која везују и избацују 

из организма све 

нагомилане штетне 

материје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буковача је веома 

цењена и лековита 

гљива, а корисна је код 

анемије, лоше 

циркулације, укочености 

екстремитета, 

повишених вредности 

холестеролаи 

триглицерида, 

ослабљеног имунитета. 

Поседује изузетна 

антитуморска својства. 

За дијабетес, имуни 

систем, 

кардиоваскуларне 

проблеме, зауставља 

раст ћелија тумора и 

ублажава последице 

хемотерапије 

 

Буковача показује 

дејство у борби против 

високог притиска, 

повишеног нивоа 

холестерола и инфекција 

и ослабљеног имунитета. 

 

Кинези су је користили 

за ублажавање болова и 

релаксацију мишића. 

Употребљава се у 

лечењу лумбага, 

укочености екстремитета 

и тетива, као и за лечење 

лоше циркулације. 

Препоручена доза за 

лечење је три до девет 

грама суве буковаче у 

току дана. 

 

 У оквиру објављеног Регистра откупљивача и откупних места где се врши откуп 

пољопривредних производа од пољопривредних произвођача за 2020. годину, на сајту 

Министарства за откуп гљива регистровани су следећи откупљивачи: 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 Oткупљивачи гљива 

 

Откупна места 

1 ПДМ АГРО ФРУИТ ДОО, Пударци, Народних хероја 

17а, Београд 

откупна места и у Инђији, 

Смедереву, Суботи 

2 МП Фруит доо, Владимира Роловића 68, Крагујевац,  

3 СТР НИМ ОБРЕНОВАЦ, В ојводе Мишића 56 откупно место бр.1 Крки 

доо,Занатлијска бб, Ар 

анђеловац 

4 ТОПОЛА-КОМЕРЦ ДОО, Винча,  Топола  

5 ТРНАВА ПРОМЕТ доо, Крагујевац  (откупно место у Крагујевцу 

и Тополи) свеже печурке 

6 ЧУМИЋ ПРОМЕТ ДОО, се ло Чумић, Крагујевац свеже печурке 

7 Еуропром ДОО Ваљево, Магацин воћа и поврћа, 

Лукавац бб, Дивци  

 

 

8 ЦОЈА ПРОМЕТ доо, Житковачки пут бб, Алексинац 

 

 

9 COOLFOORD доо огранак ХЛАДЊАЧА, Мршала 

Тита 32, Браничево  

 

10 KATARINA KOMERC DOO , Шуматовачка бб 

 

 

11 ТДМ ВОЋЕ ДОО, Бачка Паланка, Вељка Влаховића бб 

 

 

12 Фортуна Маркет доо, Кнез Михаила бб, Аранђеловац 

 

 

13 INTERFOOD 20 DOO, Магацин Љиг, Равногорска бб, 

вргањ свеж и сув 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

3. ЕКОНОМИЈА ШУМСКОГ ВОЋА И 

ПЛОДОВА 

 

 

 

Један од важних шумских ресурса свакако представља шумско воће (боровнице, 

дивље јагоде, купине, дрењине, шипак...). Шумско воће се након брања може продати 

откупљивачима у сировом стању, или обрадити методом сушења, односно производњом 

домаћих производа - џемова, слатког, компота, сокова. 

Проблем у преради шумског воћа представља Закон који регулише производњу 

прехрамбених производа. У складу са Законом, производњом прехрамбних производа се 

могу бавити искључиво правна лица и предузетници уписани у посебан регистар. То 

искључује производњу традиционалног домаћег производа у сеоским пољопривредним 

газдинствима. 

              

 

 

Шумски плодови су јестиве биљке које расту без утицаја човека, тачније оне су 

самоникле. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

ШУМСКИ ПЛОДОВИ 
(назив) 

 

Лековите 

компоненте 

 

Здравствени 

ефекти 

 

 

ДИВЉА ТРЕШЊА 
(Prunus avium) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Меснати део плода 

садржи око 78 % воде 

и 8,5 - 14 % шећера. 

Главни шећери у 

плоду су глукоза и 

фруктоза, а од 

органских киселина 

најзаступљеније су 

јабукова и лимунска, 

следе јантарна, фолна 

и салицилна киселина 

у форми салицил 

алдехида.  

Од пигмената 

најзаступљенији су 

антоцијанини 

(пигменти заслужни 

за црвену боју), а 

присутан је и каротин 

(наранчасто).  

Садржи целулозу, 

пектине, ензиме .  

Од витамина Ц и Б, а 

од минерала у богатој 

мери калијум, затим 

калцијум, натријум, 

магнезијум, гвожђе, 

бакар и манган. 

Семенке садрже 

амигдалин и енцим 

емулзин, а кора 

танине. Листови 

витамин Ц и знатне 

количине каротина. У 

петељкама има танина 

и материја 

диуретичког 

деловања, флавоноида 

и калијевих соли. 

 

 

 

 

Од петељки  се прави 

уварак за третман 

циститиса, едема, 

проблема с бронхијама, 

анемије и прољива, а од 

чаја моћан диуретик.  

 

Сирови плодови помажу 

отклоњања умора и тиме 

поправљају 

расположење. Смолу је 

могуће користити као 

инхалацијско средство у 

случају кашља који не 

пролази. Кашаљ се може 

ублажити и уварком од 

коре, а који се користи и 

у смиривању упала, 

особито усне шупљине. 

 

Сви представници рода 

садрже амигдалин и 

пруназин из којих се 

растварањем у води 

ствара цијановодоник. 

Тај је отровни спој у 

највећој мери заступљен 

у семенкама и лишћу. 

Најчешће је количина 

премала да би изазвала 

икакве последице, но у 

случају да је плод 

изразито горак треба га 

испљунути. У малој 

количини 

цијановодониик 

стимулише дисање, 

поспешује пробаву и 

поправља расположење.  



 
 
 
 

 
 

 

 

ДИВЉА КРУШКА 
(лат. Pyrus pyraster) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржи витамине А и 

Ц, као и минерале 

калај, фосфор, 

магнезиј и калциј. 

Има анти бактеријско 

дејство, помаже 

против бактерија у 

организму, а посебно 

у мокраћи. 

 

Регулише инсулин и 

даје осећај ситости 

током дана, регулише 

ниво шећера у крви, 

што је чини идеалном 

дијеталном 

намирницом.  

 

Садржи сорбитол, те 

је корисна за јачање 

зуба.  

Због велике количине 

калцијума који се у 

њој налази, 

препоручује се деци и 

младима. 

 

 

Дивља крушка је лек за 

многе болести и тегобе, 

али је њен значај слабо 

познат у народу. Дивља 

крушка као лек користи 

се кад желите да 

регулишете инсулин, 

висину шећера у крви.  

 

Она вам пружа осећај 

ситости читавог дана и 

превентивно може 

деловати на срце и 

генерално крвне судове.  

 

Ова биљка је одлична за 

снижавање штетног 

холестерола и погодна је 

абсорпцију жучне 

киселине.  

Дивља крушка као лек 

има велику улогу у 

лечењу простате, бешике 

и бубрега. Од дивље 

крушке лековити су 

плод, листови и кора. 

Листови дивље крушке 

садрже гликозид и 

арбузид који имају улогу 

у дезинфекцији 

мокраћних органа. Ови 

листови су важни јер 

растварају камен и песак 

не само у бубрегу него и 

у бешици – мокраћи. 

Дивља крушка јача зубе 

јер садржи сорбитол. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


 
 
 
 

 
 

 

 

МУШМУЛА 
или 

ДИВЉА КРУШКИЦА 

 

(lat. Mespilus germanica) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Мушмула или дивља крушкица у 

Европи се гаји миленијумима, често се 

калеми на дуњу и крушку, а рађа исте 

године. Дрво може да порасте до 

седам метара, цвета крајем априла. 
Укусни плодови се беру у јесен, а 

некада и после првих мразева. 

 

 

 

 

 

Мушмула садржи 

много витамина Ц, 

шећера и пектина па 

је, у недостатку бољих 

средстава, вредна 

пажње у лечењу 

скорбута. 

 

 

ПЛОД мушмуле 

сматра се природним 

леком против 

прехладе, упале 

крајника и дисајних 

тегоба.  

Природа је удесила да 

ова слатка воћка 

сазрева управо у 

време када се 

повећава број 

респираторнијх 

инфекција. 

 

Мушмула има снажна 

противупална дејства, 

за здравље дисајних 

путева. 

 

Пектин, односно 

дијетална влакна из 

мушмуле могу да 

снизе ниво масноћа у 

крви, као и да 

зауставе дијареју. 

 

 

 

 

Западна народна 

медицина користи 

мушмулу за лечење 

констипације, нередовне 

столице и других тегоба 

са пробавом. 

Недозрела мушмула 

стеже слузокожу, па се 

користи за заустављање 

крварења у усној дупљи, 

као што је крварење 

десни, зуба, афти. Може 

да послужи и код 

обилних менструалних 

крварења. Помаже и код 

пролива, дизентерије и у 

свим случајевима када је 

потребно стезање ткива, 

али и противупално 

деловање. У тим 

случајевима погодни су 

препарати од листа, јер у 

њему је највише танина.  

 

Студије су доказале 

ефикасност мушмуле у 

ублажавању прогресије 

остеопорозе, као и за 

очување вида. Наиме, 

мушмуле смањују ризик 

од катаракте и 

дегенерације жуте мрље. 

 

Мушмула има 

диуретичко својство и 

помаже излучивање соли 

мокраћне киселине, што 

смањује ризик од гихта и 

камена у бубрегу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

ДИВЉА ЈАБУКА 
 

(лат.Malus communis ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Јабуке су пуне 

калијума, 

магнезијума, гвожђа и 

бета каротина.  

 

Јабукова и тартарична 

киселина дају им 

опорост, неутралишу 

штетно деловање 

несварене хране у 

цревима, и олакшавају 

варење „тешке“ хране. 

Пектин чисти тело од 

тешких метала, 

спречава цревна 

оштећења и „лечи“ 

констипацију насталу 

због исхране 

сиромашне биљним 

влакнима.  

Пектин боље од неких 

скупих лекова 

спречава усвајање 

холестерола и масти у 

танком цреву и тиме 

снижава његов 

садржај у крви, а 

успорава и усвајање 

шећера и угљених 

хидрата у цревима.  

 

Сирће од дивљих 

јабука богато је 

витаминима А, Б и Ц, 

минералима 

фосфором и гвожђем, 

затим калијумом, 

калцијумом и 

магнезијумом. Оно 

садржи и органске 

киселине и биљна 

влакна, а вероватно да 

ћете се изненадити 

када вам кажемо на 

шта све утиче: пре 

свега, утиче на наш 

имунитет. Толико је 

моћно да чисти цео 

организам од 

 

Дивља јабука је добра за 

добар сан, против 

хроничног замора, 

тровања, високог 

притиска, несвестице, 

претеране гојазности, 

главобоље, мигрене, 

пролива, повраћања, 

вртоглавице, болести 

грла, окоштавање 

зглобова, опекотина, 

перутавог екцема, 

импетига, трихофитије, 

проширених вена, 

огреботина од отровног 

бршљена, опстипације, 

ишијаса. 

 

Сирова или печена 

дивља јабука олакшава 

варење. Чај од јабукове 

љуске регулише 

поремећаје органа за 

варење. Јабуково сирће у 

разним комбинацијама, 

најчешће са медом и 

водом, висештруко је 

делотворан лек. 

 

Сирће од дивљих јабука 

као лек 

 

Незаменљив је природан 

лек код прехладе и 

болног, иритираног грла 

– непријатан осећај 

гребања и пецкање 

нестаје већ након прве 

употребе.  

Богато је 

аминокиселинама, а 

одређени ензими 

разграђују масноћу, те је 

одлично за мршављење, 

али и регулацију 

холестерола. Подстиче 

варење и побољшава 

пробаву, што све утиче 

на убрзан рад 



 
 
 
 

 
 

нагомиланих токсина 

који изазивају стрес и 

умор, те ће исти 

нестати без трага 

метаболизма. 

 

Они који већ користе 

овај природан еликсир 

приметили су да им је 

ниво концентрације 

знатно виши, па је 

посебно препоручљиво 

код интелектуалног и 

физичког напора. 

 Болови у зглобовима га 

се највише плаше јер зна 

лагано да их отера – 

идеално је код 

реуматских тегоба, па 

чак и хроничног 

артристиса.  

Наши стари су превијали 

облоге на болна места, а 

причали су да има 

утицаја и на проширене 

вене. Када се правилно и 

пажљиво користи уме да 

отклони и најупорнији 

екцем и кожна обољења. 

 

ШИПУРАК 

( лат. Rosa canina) 

 

 

 
 

 

 

Главни лековити 

састојак у плоду је  

L-аскорбинска 

киселина, 

односно витамин Ц, 

које има око 0,5%. 

Поред тога дрога 

садржи:  пектине, 

танине, шећере, 

воћне киселине,  

ретинол, 

пигменте:  

каротиноиде, 

флавоноиде и у 

траговима антоцијан. 

 

 

Употребљава се 

код гастритиса, пролива, 

а нарочито као 

превентива у лечењу 

авитаминоза. У народној 

медицини је значајна 

компонента састојака за 

избацивање вишка 

течности и пражњање 

црева. 

Плод има специфичан 

мирис и слатко-кисели 

укус па се користи за 

прављење џема или чаја. 

Од плодова се може 

правити и лековито вино 

које представља 

одличан витамински нап

итак. Ипак, најчешће се 

користи као чај за 

уживање и освежење 

који повољно делује на 

рад срца и бубрега. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Askorbinska_kiselina
https://sr.wikipedia.org/wiki/Askorbinska_kiselina
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%A6
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%9B%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/Flavonoid
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/Avitaminoza
https://sr.wikipedia.org/wiki/Vitamin
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B3


 
 
 
 

 
 

 
 

Може се узимати у 

већим количинама без 

штетних последица 

Шипурак се такође 

користи у козметичкој 

индустрији. 

 

 

 

 

 

ТРЊИНА 

(лат. Prunus spinosa) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Трњина садржи 

највише витамина Ц, а 

затим витамине А, Б1, 

Б2, Б6, Е. Садржи и 

угљене хидрате, 

глукозу, фруктозу, 

сахарозу, а и фенолна 

једињења, антоцијане, 

танине. Поред воде 

садржи још и органске 

киселине и минералне 

материје, натријум, 

калијум, калцијум, 

магнезијум, гвожђе и 

фосфор. 

Плод и кора садржи 

танине, садржи  и 

горке материје, а у 

плоду има пектина и 

цијановодоничне 

киселине. Плод 

трњине сазрева у 

јесен, богат је 

органским киселинам, 

инвертним шећером и 

витамином Ц. Укус јој 

је горак и опор јер 

садржи пектин и 

танин. Због богатства 

витамином  Ц, 

танином, органским 

киселинама и 

фруктозом, плод 

трњине делотворан је 

код дијареје и 

проблема органа за 

варење. Листови 

трњине су богати 

 

У лековите сврхе се 

припремају чајеви од 

листова, цветова и 

плодова трњине. Чајеве 

од листова и цветова 

трњине не смеју 

употребљавати труднице 

и деца. 

Народна медицина 

препоручује чај код 

увећања простате и за 

растварање слузи код 

катара и позитивно утиче 

на разлагање камена.  

Чај од корена трњине се 

препоручује у случају 

грознице, а плод се 

препоручује за 

припремање пекмеза 

који је добар за децу која 

пате од затвора и 

нередовне столице. 

 

Трњине служе и за 

лечење запаљења 

слузокоже органа за 

варење, а компот од њих 

је добар тоник за црева 

јер обнавља цревну 

флору и поспешује 

столицу. Народна 

медицина их свеже 

цеђене користи за 

чишћење плућа и против 

жутице.  

 

Трњина је нашла место и 

међу средствима за негу 



 
 
 
 

 
 

 

 

Трновита биљка која се сматра 

претком шљива. Расте на грму и 

плодови су плаве боје. Цвета крајем 

пролећа, а у јесени сазрева. Код ове 

биљке могу се користити плодови, 

цвет и кора. 

 

витамином Ц па се од 

њега прави  чај. Од 

цветова се праве 

сируп и чај који се 

користе за јачање 

желуца и подстицање 

лучења мокраће, за 

уклањање кожних 

осипа и нечистоћа,а 

добар је и за апетит. 

 

коже. Уље са екстратом 

трњине употребљава се 

за масажу или као 

основна супстанца у 

ароматерапији. 

Нанешено на влажну 

кожу после купања или 

туширања веома је 

корисно за психо-

физичко опуштање. 
 

 

ДИВЉА БОРОВНИЦА 

( лат. Vaccinium myrtillus) 

 

 

 
 

 

  
 

Боровница је малени вишегодишњи 

грм који са својим плодовима спада у 

врсту дивљег воћа. Цвета у мају и 

јуну, а плодови сазревају у јулу и 

августу. Плод је јако укусан, плаво-

црне боје 

 

Дивља боровница је 

најачи природни 

антиоксиданс у борби 

против слободних 

радикала у телу. 

  

Ко не зна, слободни 

радикали су штетни 

молекули у нашем 

организму који се 

развијају услед лоше 

исхране, употребом 

неких лекова и 

хемикалија у храни, 

нездравим животом, и 

својим деловањем 

изазивају болести, 

мутације ДНК-а, 

туморе и разне друге 

озбиљне болести. 

 

Антиоксиданси су 

материје које 

елиминишу слободне 

радикале и могу се 

сматрати чистачима 

нашег тела од 

оштећења 

 

Дивља боровница је 

традиционалан лек за 

пролив, па ако је пуно 

једете може да вам 

направи пролив.  

Такође, она обара шећер 

у крви, па ако боровницу 

једете превише пашћете 

у хипергликемију. 

 

И на крају, дивља 

боровница је одлична за 

вид и очи, јер као 

антиоксиданс делује и на 

дегенератиовне промене 

у оку и чува вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

КЛЕКА 

(лат. Juniperus) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Велика количина 

витамина Ц налази у 

младим изданцима, 

око 100 мг витамина 

Ц  на 100 г избојака 

клеке.  

Од осталих материја 

изузетно је богата 

воском, смолама, 

танинима, 

витаминима, 

минералима, 

органским 

киселинама. 

 

 

 

 

 

Плод садржи смолу, 

танин, восак, органске 

киселине и њихове 

соли, као и бројне 

минерале, посебно 

калцијум, калијум, 

манган, сумпор.  

У 100 грама младих 

изданака клеке налази 

се чак 97 милиграма 

витамина Ц. 

 

 

 

Клека се користи против 

задржавања мокраће 

(делује као диуретик), за 

дезинфекцију и против 

упала мокраћних органа 

(бубрези, бешика). 

 

Клека делује и као 

стомахик (побољшава 

варење, апетит, смирује 

болове и ублажава 

надимање – и код других 

поремећаја 

гастроентеролошког 

тракта), против назеба, 

прехлада, кашља 

(олакшава искашљавање 

– етарско уље се користи 

за инхалацију), код 

реуматизма, артритиса и 

осталих болова у 

зглобовима. 

Купка од иглица и 

младих грана клеке 

отклања оток ногу и 

побољсава циркулацију. 

Клека се примењује као 

диуретик, код астме али 

и стомачних тегоба, јер 

има изражена 

антибактеријска 

својства. У лековитом 

смислу клека се 

потврдила против 

знојења, па чак и 

гонореје. Регулише рад 

органа за варење, лечи 

запаљенске процесе 

желуца и црева. 

Лековита клека поседује 

и бактерицидна својства, 

због чега се користи за 

лечење инфективних 

болести плућа. 

 

Против главобоље треба 

само издробити плодове 

клеке и превити их на 

чело.  



 
 
 
 

 
 

 

 

Род четинарских биљака из породице 

чемпреса. Клека је вишегодишња  

биљка са игличастим лишћем и 

ситним бобичастим плодовима тамно 

плаво-љубичасте боје и горкослатког 

укуса. Бобице клеке се могу сушити и 

користити даље због својих лековитих 

својстава. 

Клека представља вишегодишњи, 

зимзелени, отпорни, разгранати грм 

или стабло. Лековита је цела биљка с 

тим да су зелени плодови нелековити, 

док лековитост испољавају сазрели 

љубичасти плодови клеке. Висина 

биљке износи и до 12 метара, док су 

грмови висине до два метра. 

 

 

Поред наведених 

болесних стања клека се 

примењује и код: водене 

болести, болести јетре, 

слабог апетита, 

дијабетеса, цревних 

грчева, јачања живаца, 

отапања каменца и песка 

у жучи, ишијаса, 

скорбута. Клека успешно 

чисти и крв. 

 

Клека служи и за 

производњу истоимене 

ракије која се, осим за 

пиће, користи и за 

припрему облога у 

случају назеба и 

реуматизма.  

Етерично уље клеке 

веома је цењено с 

обзиром на то да помаже 

у искашљавању 

приликом јачих прехлада 

а примењује се и за 

инхалацију дисајних 

органа. Због тога што 

дубоко продире у кожу, 

употребљава се у лечењу 

реуматских болести. 

Посебно је делотворно за 

оболеле зглобове. 

 

У нашем региону, 

највеће количине 

етарског уља садрже 

клеке из Делиблатске 

пешчаре, али и из других 

делова Србије. Веома 

интересантна чињеница 

је и то да се клека много 

користи као зачин, 

нарочито у европској 

кухињи. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

РИБИЗЛА 
 

(лат. Ribes)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Рибизла је врста бобичастог воћа. 

Плодови су бобице величине грашка. 

Плодови могу бити беле и црвене боје 

и тада су киселастог укуса, а такође 

могу бити и црне боје и црна рибизла 

има горак укус 

 

 

 

Црвена рибизла 

садржи протеине, 

јабукову, цитричну и 

тартаричну киселину 

и гама-линолну 

киселину. Богата је 

калцијумом и 

фосфором. Обилује 

витаминима Б групе 

(Б1, Б2, Б3 и Б6), Ц, А 

и К. Црвена рибизла је 

одличан извор 

антиоксиданаса и 

минерала који 

побољшавају квалитет 

коже и косе. 

Рибизла садржи 

калијум. 

 

 

Делује превентивно на 

хипертензију, снижава 

крвни притисак и 

помаже при смањењу 

ризика од можданог 

удара. Има знатну 

количину витамина К, 

који помаже код здравог 

згрушавања крви. Тај 

витамин задужен је и за 

одржавање здравих 

костију јер регулише 

калцијум у костима па је 

препоручљив и код 

остеопорозе. 

Помаже у детоксикацији 

тела и тако повећава 

отпорност организма на 

болести. Садржи 

витамин Ц, као и гвожђе 

које помаже код анемије. 

Витамин Ц има и 

антихистаминска 

својства која смањују 

деловање алергена, 

штити од бактерија и 

вируса и олакшава 

тегобе астме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

ЦРНА ЗОВА 
(лат. Sambucus nigra) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Цвет и бобице у себи 

садрже велики број 

једињења и то 

антоцијанини, који 

јачају наш имуни 

систем и флавоноиди, 

који својим 

антиоксидантним 

дејством опорављају 

оштећене ћелије 

организма. 

Црна зова је еликсир 

здравља и виталности 

организма , лек 

против рака. 

Екстракт плода црне 

зове има невероватно 

дејство на вирусе. 

Компоненте плода 

црне зове директно 

делују на вирус и то 

на два начина: 

Екстракт плода зове 

спречава везивање 

вируса за ћелију. 

Компоненте плода 

зове спречавају 

везивање вируса за 

ћелију на два начина – 

директно и 

индиректно. 

Директно – 

блокирањем протеина 

којима се вируси 

„‟каче‟‟ за ћелију, али 

и оних протеина који 

омогућавају улазак 

вируса  у ћелију.  

Индиректно – 

стимулацијом 

продукције одређених 

„ћелијских гласника“, 

који имају улогу у 

координацији 

различитих врста 

ћелија имунитета за 

што бољи одговор на 

улазак вируса у 

организам. 

 

Црна зова је права 

ризница здравља, 

помаже у лечењу: 

•прехлада, грип и кашаљ, 

• проблеми са синусима 

и упале, 

• затвор, 

• алергије, 

• карциноми, 

• подизање имунитета 

(црна зова има више 

процената 

антиоксиданата у 

односу на малину,   

купину, брусницу или 

гођи бобице), 

• елиминација масти и 

холестерола из 

организма. 

 

Црна зова има широк 

спектар деловања, где се  

њена примена показала 

ефикасном: 

• Регулација нивоа 

шећера у крви – научно 

је доказано да црна 

зова убрзава 

метаболизам глукозе и 

лучење инсулина, а 

посебно поспешује 

гликогенезу (процес 

где се вишак шећера из 

крвотока елиминише у 

мишићима и јетри, без 

додатног лучења 

инсулина). 

• Природни диуретик – 

поспешује стварање 

урина, а њиме се 

избацују сва штетна и 

отровна једињења из 

организма. Посебно се 

препоручује код особа 

које имају проблеме са 

задржавањем воде, тј. 

вишком течности у 

организму (најчешће 

старије особе). 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 жбунаста листопадна биљка, која 

најчешће расте по шумама и на 

влажном земљишту, близу речних 

канала или потока (мада успева готово 

на сваком тлу). Жбун зове обично 

расте у висину до 10 метара. Цвета у 

пролеће (мај и јун месец), а боја цвета 

варира од беле до жућкасте боје. Када 

прецвета, настају зелене бобице које, 

када сазре, постају тамнољубичасте 

или црне. Бобице сазревају крајем 

августа и током септембра. 

 

 

 

2.Екстракт плода зове 

спречава 

размножавање вируса 

у ћелији 

Показано је да 

одређене компоненте 

екстракта плода зове, 

још ефикасније 

спречавају да се вирус 

у ћелији даље 

размножава. Доказано 

је да екстракт плода 

зове инхибира ензим 

неопходан за 

размножавање вируса 

у ћелији, и његовог 

изласка из ћелије, 

како би се он даље 

ширио. 

Својим директним 

својством које 

испољава у раној фази 

вирусне инфекције, 

црна зова блокира 

кључне вирусне 

протеине одговорне за 

везивање за ћелије, 

али и за улазак у 

ћелије домаћина. 

Блокирањем вирусног 

циклуса у првим 

фазама, расту шансе 

да се вирус стопира. 

 

• Побољшава здравље 

коже – ова биљка је 

веома присутна и у 

многим козметичким 

препаратима и 

кремама, а главни 

“кривац” за то је што 

садржи 

биофлавоноиде, 

антиоксиданте и 

витамин А у високом 

проценту. 

• Олакшава симптоме 

алергија – користи се 

као веома ефикасно 

средство у лечењу 

алергија, нарочито 

оних које су сличне 

кијавици. Пошто знамо 

да алергија настаје 

услед претеране 

реакције нашег имуног 

система на алергене, 

црна зова подиже наш 

имунитет, па се 

смирују и запаљенски 

процеси као врста 

реакције организма. 

• Делује као лаксатив – 

црна зова може 

помоћи у случају 

затвора и опстипације.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
 

ДИВЉА МАЛИНА 

(Rubus idaeus vulgates) 

 

 
вишегодишња биљка из породице 

ружа. Плод је црвене боје јако лепог 

укуса 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Малина је одличан 

извор фруктозе, 

флавоноида, витамина 

(Ц и Е), минерала 

(поготово калијума). 

Ипак, ово воће је 

најбогатије влакнима. 

Антоцијанини и 

полифенолна 

једињења која су 

саставни део малина 

су моћни 

антиоксиданси који 

имају 

антиканцерогена 

својства 

 

 

Новија истраживања 

показала су да је малина 

једно од најефикаснијих 

средстава за лечење 

алергија. Против 

алергијске астме, 

копривњаче и других 

алергијских 

манифестација са 

успехом се примењује 

уварак од корена малине, 

најбоље дивље. 

Код дерматитиса 

различитог порекла, 

екцема и других кожних 

обољења добро је 

стављати облоге од 

уварка цветова и плодова 

малине или маст на бази 

бутера и сока листа овог 

воћа. 

 

Ово воће је добродошло 

као заштитник од многих 

болести и природни 

савезник у борби против 

рака. 

Конзумацијом малина 

телу обезбедјујемо 

енергију, правилно 

функционисање нервног 

система и одржавање 

здравог ткива, на првом 

месту крвних судова. 

Корисна је за крвну 

слику, побољшање 

апетита код деце, 

сузбијање мучнине и 

повраћања. 

 

Народна медицина сок 

од малине препоручује 

за лечење болести 

желуца и црева јер 

ефикасно прочишћава 

систем за варење. Исто 

тако може бити користан 

за третирање уринарних 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

инфекција. Каже се да 

малина расхлађује, па 

сок од малине треба 

употребљавати и против 

грознице. 

Листови малине 

припремљени у виду чаја 

препоручују се за јачање 

срца, лечење хемороида, 

алергијских осипа на 

кожи и лакших озледа 

коже.  

Овај напитак 

припадницама лепшег 

пола може помоћи да 

постану мајке. Некада се 

чај од листова малине 

често употребљавао за 

лечење женског 

стерилитета  јер 

прочишћава јајоводе и 

има позитивно дејство на 

зидове материце. Због 

ниског садржаја угљених 

хидрата малина је у 

разумним количинама 

безбедна и за исхрану 

дијабетичара. 

 

 

ШУМСКА  ЈАГОДА 
 

( лат. Fragaria vesca)  
 

 

 
 

 

 

Народна медицина у 

лековите сврхе 

најрађе препоруцује 

шумске јагоде. Иако 

су плодови обичне 

шумске јагоде знатно 

ситнији од домаће 

гајене јагоде, треба 

знати да у себи  

садрже много већу 

концентрацију 

хранљивих и 

лековитих материја. 

Због свог прелепог 

изгледа, мириса и 

укуса шумска јагода 

спада у најомиљеније 

дивље биљке. 

Ово воће богато је Ц 

витамином у тој мери 

 

Јагода као лек 

препоруцује се за лечење 

затвора и тегоба које се 

називају "лења црева", 

затим за лечење 

реуматизма, јетре, 

анемије, нервозе. 

Шумске јагоде успешно 

отклањају симптоме 

пролећног умора, 

прочишћавају организам, 

негују кожу лица и тела а 

могу их употребљавати и 

дијабетичари. Једина 

мана овог воћа јесте та 

да код осетљивих особа 

може изазвати 

алергијску реакцију. 

 

Чај од листа шумске 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
Шумска јагода је врста јагоде која 

расте на рубовима шуме и шумским 

пропланцима. Цвет је ситан и беле 

боје, а плод црвене боје. Шумска 

јагода је лепог мириса и укуса и 

користи се у исхрани и за припрему 

неких слатких јела. Користи се и чај 

од јагоде. Шумске јагоде се беру од 

маја до августа 

 

да једна шака 

шумских јагода 

задовољава дневне 

потребе организма за 

овим витамином. 

Поред тога садржи 

витамине Б групе, 

витамин Е, каротен, 

флавоноиде, гвозђе, 

калцијум, калијум, 

фосфор, манган, 

танин, тритерпен, 

пентозан... Само 

присуство мангана у 

јагодама повољно 

утице на комплетан 

метаболизам, мозак, 

нервни систем, крв и 

коштану масу. 

Шумске јагоде садрже 

и елагинску киселину 

која спречава 

прелазак здравих 

ћелија у малигне.  

 

јагоде чисти крв, јетру, 

бубреге и умирује 

нервни систем. 

 

За негу лица припрема се 

маска од шумских јагода 

тако што се десетак 

плодова ове јагоде 

пропасира и помеша са 

мало млека. Дрзи се на 

лицу 2-3 сата или још 

боље током целе ноћи а 

јутру испере млаком 

водом. Ова маска чисти 

и освежава лице а кожи 

даје леп тен. 

 

Да би се што боље 

сачувале хранљиве и 

лековите материје, 

шумске јагоде треба 

прати само на кратко, 

никако под јаким млазом 

воде и то непосредно пре 

јела. 

 

 

Г Л О Г 
( лат. Crataegus) 

 
 

 

 
 

 

 

Глог садржи активне 

материје с 

антиоксидативним 

деловањем. У 

цветовима се, уз 

нешто етеричног уља, 

налази триметиламин 

и гликозид 

оксиакантин. Плодови 

садрже етерично уље, 

танин, сапонин, 

гликозиде и фруктозу, 

те у изузетним 

количинама калијим, 

натријум, калцијум и 

соли фосфорне 

киселине. 

 

 

 

Истраживања су 

потврдила да је глог 

вредан лек за срце, 

спречава инфаркт. 

Сви који имају проблема 

с превисоким притиском, 

желе се заштитити од 

опасности високог 

холестерола, те сви који 

пате од срчаних криза, 

могу се с пуним 

поверењем лечити 

глогом. Ова биљка 

широко се користи за 

одржавање здравља 

крвног система, код 

високог притиска, 

слабљења срчаног 

мишића и срчане 



 
 
 
 

 
 

  
 

 

Дрво и жбун из поро дице ружа који је 

сродан плоду мушмула. Расте у 

висини до 5 метара на разноликим 

стаништима. Глог је трновит, цвета у 

периоду маја и јуна и у периоду 

сазревања од септембра до октобра 

добијају се ситни бобичасти плодови 

црвене боје – уколико је у питању 

црвени глог. 

 

 аритмије. Прихваћен је 

као сигуран и ефикасан 

третман раних фаза 

срчаних болести, те као 

делотворна терапија код 

већ узнапредовалих фаза. 

Препоручује се након 

срчаног удара, будући да 

повећава прокрвљеност 

коронарних крвних 

жила. Поспешује 

активност и бољу 

прехрану станица 

срчаног мишића. 

Уопштено би свако 

изнад 50 година требао 

повремено узимати 

тинктуру глога. 
 

Глог је једна од биљака с 

најјачим смирујућим 

дејством. Помаже код 

умора, мањка енергије, 

лошег сна, тешког 

дисања, вртоглавица, 

лупања срца, тескобе, 

нервозе и шума у ушима. 

 

        Обична ЛЕСКА,  

ЛЕШНИК 
 

(лат. Corylus avellana) 

 

 

 
 

 

 

Лешник богат 

хранљивим 

материјама и 

минералима 

Језгро плода лешника 

садржи мноштво 

витамина и 

хранљивих материја. 

Највише има 

витамина  Б и то пре 

свега Б5 и Б6, а богато 

је и фолном 

киселином. Витамини 

који су део Б групе су 

посебно важни, јер 

пружају енергију 

организму, 

побољшавају 

концентрацију и 

позитивно утичу на 

 

Чај од лешника има 

истакнуто место у 

народној медицини 

Чај који се добија од 

лешникове коре. Од овог 

чаја праве се облоге за 

отворене ране које 

настају услед 

проширених вена, а 

поред тога овај чајни 

напитак добар је и код 

лечења хемороида и 

уринарних инфекција. 

Оно што му пружа 

додатни специфичан 

укус је висок проценат 

уља који се у њему 

налази. Уље чини 60% 

лешника. 

Уље лешника одлично 



 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
       

 

Разгранат је жбун или мање дрво из 

породице Бетулацеае или Цорyлацеае. 

Плод леске је лешник. 

 

целокупни нервни 

систем. Б6 је витамин, 

који се посебно 

препоручује 

трудницама, како би 

се спречила појава 

депресивног стања 

после порођаја. 

Лешник садржи и 

витамине А и Е који 

су добри за негу косе 

и коже, док је витамин 

Е изузетно добар за 

крвне судове и поред 

тога чува срце. У 

језгру лешника налазе 

се и минерали попут 

цинка, магнезијума и 

калцијума, а богато је 

и омега 3 и 6 масним 

киселинама, које су 

добре за смањивање 

лошег холестерола. 

Количина калијума 

коју садржи, чак је пет 

посто већа у односу 

на количину коју 

садрже остала воћа..  

 

за негу коже                          

Цеђењем језгра лешника 

добија се природно 

цеђено и хладно уље 

лешника. Одличан 

препарат за негу коже, 

како суве и оштећене, 

тако и оне која је 

подложнија акнама. Уље 

хидрира кожу, пружа јој 

тонус и притом 

поспешује регенарцију. 

Кожа ово уље јако добро 

упија, јер је богато 

незасићеним масним 

киселинама. Нема 

масних трагова. Користи 

се и као посебан додатак 

лосионима и кремама 

који су намењени за негу 

коже. Осим тога 

његовим наношењем 

кожа се затеже, што 

одмах чини да ваша кожа 

делује и здравије и боље.  

 

 
 

СРЕМУШ 
(лат. Allium ursinum) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Биљка сремуш је 

богата минералима и 

витамином Ц, тако да 

може помоћи код 

разних здравствених 

проблема. 

 Листови садрже већу 

количину витамина Ц, 

него луковица, тако да 

се људи углавном 

опредељују за 

употребу листова 

сремуша. 

 

 

1. Сремуш за висок 

холестерол и притисак – 

листови сремуша, док су 

још увек млади, због 

присуства благотворних 

минерала, препоручују 

се особама које пате од 

високог нивоа 

холестерола и 

триглицеида у крви, и од 

високог крвног 

притиска. Ова биљка 

повољно делује на 

артерије и може 

спречити атеросклерозу. 

 

2. Сремуш за  упале и 

инфекције – 

конзумирање свежег 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Самоникла биљка из породице лукова, 

позната као дивљи или медвеђи лук. 

Има велику хранљиву вредност, 

нарочито у првим месецима пролећа. 

Сремуш расте у влажним подручјима 

листопадних шума. У исхрани се 

користе листови и луковица. 

 

сремуша благотворно 

делује и на паразите у 

цревима, штити црева од 

иритација, а такође 

штити организам од 

прехлада и грипа. 

Помаже у лечењу 

бронхитиса, јер 

прочишћава дисајне 

путеве, олакшава дисање 

и смањује кашаљ. 

 

3. Сремуш за чир на 

желуцу и гастритис . 

Делује умирујуће на 

иритиран желудац и на 

болове које узрокује чир. 

 

4. Сремуш за срце – ова 

биљка има способност да 

шири крвне судове, 

тачније чини их 

еластичним, што 

позитивно утиче на 

функционисање срца. 

Спречава инфаркт, јер 

штити срце, тако што 

јача и подмлађује срчано 

мишићно ткиво. 

5. Сремуш за кожу – у 

облику купке сремуш је 

идеалан за све оне који 

пате од проблематичне 

коже, упалних процеса 

на кожи, иритираности 

коже, екцема и 

дерматитиса. 

6. Сремуш као чистач 

организма – лековита 

својства сремуша 

ефикасна су и за 

прочишћавање 

организма од токсина. 

Тачније, сремуш чисти 

јетру, бубреге, црева и 

жучну кесу. 

Поред наведеног, 

сремуш се користити за: 

ублажавање уринарне 

инфекције, смањује 



 
 
 
 

 
 

надутост у стомаку и 

гасове, поспешује 

варење, спречава 

остеопорозу, а идеалан је 

и за реуму и артритис, 

јер може умањити 

болове у зглобовима 

 

ГАВЕЗ 
(Symphytum officinale) 

воловски језик, црни корен или врани 

гавез 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Лековитост гавеза 

чине етарска уља, 

танини, слузи, холин 

и ретка супстанца 

алантоин. Алантоин 

као главни активни 

састојак корена, 

поспешује 

гранулацију и 

регенерацију ткива. 

Подстиче обнављање 

коже, делује против 

грубе и испуцале 

коже, помаже код 

спортских повреда. 

 

 

Гавез има аналгетску 

активност и способност 

смањивања отока. 

Облози од гавеза су 

прави мелем за повреде 

као што су нагњечења, 

модрице, фрактуре 

костију и слично. 

Научно је доказано да 

маст од гавеза уклања 

болове у леђима и друге 

врсте болова код 

ишчашења зглобова и 

артритиса (запаљења 

зглобова). 

Гавез је једна од 

најдрагоценијих биљака 

која помаже у лечењу 

реуматских болова, 

истегнућа, гихта, па чак 

и прелома костију, 

против запаљења тетива, 

отицања и уганућа 

зглобова, болова у 

удовима, остеопорозе, 

тениског лакта… 

Ова биљка се користи и 

у служби лепоте и 

подмлађивања. Крем и 

тинктура од гавеза, 

поред тога што 

регенеришу кожу лица, 

уклањају и акне, 

избељују старачке пеге, а 

препоручују се и као 

одлично средство за 

уклањање бора 



 
 
 
 

 
 

у лековите сврхе користи корен. 

Корен се сакупља у пролеће и касну 

јесен. Ископа се и опере, а да не би 

изгубио делотворни слузави сок, прво 

се осуши, изреже на комадиће и даље 

суши на топлом месту. 
 

 

ДИВЉИ КЕСТЕН 
(Aesculus hippocastanum) 

 

 
 

 
листопадно дрво из 

породице јавора (Sapindaceae). Иако 

назив може заварати, није сродан 

са питомим кестеном. Расте као дрво 

високо и до 30 m, и ширине 1 m, са 

густом лепо заобљеном круном.  

 

 

Битно је знати 

разликовати дивљи од 

домаћег кестена, јер 

дивљи није за јело. 

Без обзира на то, од 

њега се праве разне 

тинкуре и креме, јер је 

он веома лековит.  

 

Дивљи кестен као лек 

користи се код проблема 

с проширеним венама и 

попуцалим капиларама, 

код хемороида, болних 

менструација и увећане 

простате.  

Екстракт семена дивљег 

кестена садржи есцин, 

компоненту која 

стабилизује зидове 

венских крвних судова, и 

на тај начин смањује 

појаву отока и бола у 

ногама. Немачка 

комисија је одобрила 

употребу дивљег кестена 

код венске 

инсуфицијенције ногу 

(отечене, болне ноге).  
 
Цвет се употребљава као 

народни лек за јачање, 

против пролива и против 

пега на лицу. 

 

ПИТОМИ КЕСТЕН 
 

(Castanea sativa) 

 

 

 

Кестен садржи само 

грам масти и мање од 

70 калорија на 30 

грама. Садржи и 

витамин Ц. Дневна 

доза од 85 грама 

кестена садржи чак 

45% дневних потреба 

организма за 

витамином Ц. 

 

Плод кестена богат је 

 

Кестен чува срце 

У кестену се налази 

висок ниво моно-

незасићених масти, као 

што су олеинска и 

палмитинска. Оне штите 

кардиоваскуларни 

систем и помоћи ће, уз 

влакна у кестену, да се 

снизи ниво холестерола. 

 

Избацује вишак воде. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sapindaceae&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82


 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

фолатима, што је 

иначе карактеристика 

зеленог лиснатог 

поврћа. У њему ћете 

осим витамина Ц 

пронаћи и витамине 

Б1, Б2 и Б6 и фолну 

киселину. Она је 

заслужна за 

формирање црвених 

крвних зрнаца и за 

синтезу ДНК. Ово је 

храна добра за 

труднице, јер 

спречава појаву 

аномалија код фетуса. 

Једући кестење, у 

организам ћете унети 

и важне материје 

попут влакана, 

магнезијума, бакра, 

мангана, калцијума, 

гвожђа, цинка и 

калијума. 

 

Уносом кестена, 

влакна ће помоћи да 

се смањи ниво 

холестерола. Од 

кестена може да се 

прави и брашно и 

пире, јер је, као и 

лешник и бадем, без 

глутена. 

 

 

Кестен има својство да 

избацује воду из 

организма, па тиме 

помаже код бубрежних и 

желудачних тегоба. 

Помоћи ће при 

циркулацији и протоку 

хране кроз црева, као и 

воде. 

Делује противупално 

Због својих 

противупалних 

својстава, кестен је 

идеална намирница за 

људе који пате од 

артритиса и реуме. 

 

 

ПЛОД ХРАСТА - ЖИР 
(Quercus) 

 

 

Плод многих врста 

храстова (жир) богат 

је скробом, шећером, 

беланчевинама, 

мастима, смолом и 

танином. Јестивост 

жирова управо зависи 

од садржаја танина у 

њима. Велики садржај 

танина резултира 

горким укусом 

плодова и ограничава 

њихову употребу у 

Жир и данас користе у 

исхрани поборници 

природне исхране, а 

може се користити печен 

попут питомог кестена, 

као пире, самлевен у 

брашно као додатак 

хлебу или пржен и 

млевен као замена за 

кафу. У Немачкој је и 

данас познат израз 

"жирова кафа" 

(Eichelkaffe). 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0


 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Жир може бити дужине од 1,5 до 

5 cm и ширине од 0,7 до 2,7 cm са 

површинским уздужним пругама, 

светлосмеђ или жућкаст, јајастог или 

цилиндричног облика 

људској исхрани. 

Жирове са мало 

танина, а доста скроба 

имају цер, китњак, 

сладун, медунац и 

друге врсте.  

Горак укус може се 

ублажити печењем 

или кувањем у 

кључалој води. 

 

 

У неким земљама жир је 

и данас уобичајена 

намирница у исхрани. На 

слици је доторимук - 

корејски специјалитет, 

желе направљен од 

жировог брашна  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80


 
 
 
 

 
 

4. ЕКОНОМИЈА ЗДРАВЉА 

 
 Имунолошки систем се не може „побољшавати“, нити „упумпавати“ имуно 

стимулаторима. У питању је одрживост равнотеже - развојна комбинација мноштва 

materija- елемената имуно-система. Неизоставни су есенцијални микроелементи, односно 

бројне материје и фактори којима се врши дозирање имуно-система. 

 Постоје бројни тзв. народни лекови, или методе-комбинацијa за јачање имунитета: 

Модел 1.  храна богата влакнима, поврће, морска риба 

Модел 2.   коприва, бели лук, орах 

Модел 3.   витамин Д, јод, цинк... 

  

Marketing модел јачања имунитета је „reklamno свето тројство“ :  

суплементи, пробиотици, екстракти (алги, биља, гљива...) 

  

У времену велике цивилизационе мене која је започела у XXI веку извршена су три 

круцијална искорака: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Одрживост имуноloskog система је могућна систематском применом три procesna фактора: 

o ПРЕВЕНЦИЈА 

o ДЕТОКСИКАЦИЈА 

o ИМУНИЗАЦИЈА 

 

 

хомеопатија 
 

 

квантна 
медицина 

 
суплементацијa 



 
 
 
 

 
 

ПРЕВЕНЦИЈA 

-„боље спречити, него лечити“- 
 

 

Превентива је први корак ка здрављу („грам превенције је важнији од тоне терапије“). 

Превентива (лат. превентио - претходити) su мере и поступци, који утичу на факторе који 

узрокују болести утичући на факторе који је узрокују (промоција и очување здравља).  

 

Највећим успехом превентивне медицине сматра се искорењивање болести (мале богиње 

после успешне вакцинације више нису присутне). Медицинска  интервенција односи се на 

скуп мера предузетих ради уклањања или смањења ризика од развоја одређене болести или 

на скуп мера предузетих за лечење болести. У зависности од стадијума болести превенција 

се дели на : 

 

 примарна превенција{ усмерена на здраве људе и превенцију болести ради 

уклањања фактора ризика као што су пушење, нездрава исхрана, непокретност итд} 

 

 секундарна { односи se на пацијенте у раним фазама болести, ради заустављања 

њеног напредовања}  

  

 терцијална {односи се на стања и болести које се више не могу лечити, у циљу 

сузбијања болова)  

 

За разлику од званично прознатих медикамената, чијом дуготрајном применом често долази 

до нежељених ефеката, а понекад и до резистентости, биљни антибиотици повољно делују 

на читав организам, а лековите супстанце које садрже пођеднако успешно санирају 

инфекције, уништавају бактерије и вирусе, убрзавају процес лечења, а притом не штете 

телу. Из наведеног разлога природни антибиотици могу да се употребљавају без 

ограничења. 

Природни антибиотици – примена у превентивне и терепијске сврхе 

пролеће лето јесен зима 

1.Липов мед 

 

1.Дивља 

боровница у 

меду 

1.Прополис капи 

(25% раствор 

20мл 

1.Перга – 

прополис–мед 

 (Липов мед – 

има 

антисептичко 

дејство и 

користи се код 

грипа,бронхитис

а и других 

Поред 

лековитих 

својстава 

меда, екстракт 

дивље 

боровнице 

има 

 (Начин употребе: 3 

пута дневно по 30 

капи пре јела са 

мало воде, млека, 

меда и слично, 

задржати кратко у 

устима, а затим их 

Састав: Перга 5%, 

Прополис 5% , 

природни врцани 

мед 90% 

Намењен за 

ефикасну борбу 



 
 
 
 

 
 

респираторних 

болести. 

Најбоље га је 

конзумирати 

заједно са чајем 

од лековитих 

биљака) 

Лековито 

својство меда је 

вишеструко јер 

мед има 

антибактеријско, 

антивирусно, 

антигљивично и 

антиоксидантно 

својство. Он чува 

организам од 

бактерија, вируса 

и слободних 

радикала, три 

највећа 

непријатеља 

здравља. 

антибактеријс

ко и 

противупално 

дејство.  

прогутати. У овој 

концентрацији сва 

дејства прополиса 

се  вишеструко 

појачавају.) 

Прополис је 

најзначајнији 

пчелињи производ 

и природни 

антибиотик. 

Испољава 

антибактеријско, 

антимикотично, 

антивирусно, 

антипаразитско, 

антиоксидативно и 

имуностимулирајућ

е дејство. 

организма против 

разних врста 

прехлада, грипа и 

упале грла. 

Прополис као 

природни 

анестетик, 

антиоксидант, 

антибиотик у 

комбинацији са 

Пергом која 

садржи све 

потребне 

витамине, 

минерале, 

аминокиселине и 

олигоелементе 

делује 

превентивно 

против свих врста 

вируса, 

укључујући и 

вирус грипа. 

Посебност 

препарата је што 

бактерије на њега 

не стварају 

отпорност и нема 

штетних 

последица као код 

антибиотика. 

Прополис је један 

од оних мудрих 

лекова природе 

који убија све 

што смета 

здравом 

организму. 

2. Сремуш  

 

2.Вранилова 

трава (дивљи 

оригано) – 

етарско уље 

2. Чај од ехинацее 

 

2. Чај од 

жалфије 

 



 
 
 
 

 
 

 ( 20 x је јачи од 

белог лука) 

Алицин који се 

налази у 

сремушу је 

антибиотик 

широког спектра 

деловања. 

Интересантно је 

да су одређене 

бактерије које су 

доказано 

резистентне на 

антибиотике 

попут methicilina 

(Staphylococcus 

aureus), као и на 

остале 

антибиотике 

(scherichia coli, 

Enterococcus, 

Shigella 

dysentheriae) 

осетљиве управо 

на Алицин. 

Састојак 

тимол 

поседује 

антибактеријс

ка и 

антигљивична 

својства.  

Етарско уље 

враниловке 

садржи чак 50 

одсто тимола, 

због чега је 

изузетно 

моћан, 

природни лек 

против 

бактерија. 

Примена: јача 

обрамбени систем 

организма тако да 

повећава 

производњу 

антитела и 

леукоцита у крви. 

Делује 

противупално и 

зацељујуће: путем 

посебног ензима 

зауставља ширење 

бактерија и 

фаворизује 

производњу ткива 

која лече и 

затварају ране. 

Делује 

антивирално. Код 

инфекцијских 

болести делује 

спорије од 

антибиотика, али 

временски ефекат 

је дужи. Активна 

својства биљке 

немају нус појаве, 

за разлику од 

фармацеутских 

производа, зато се 

саветује њено 

коришћење као 

превентива. 

Користи се против 

дечјих болести, 

херпеса, грипе, 

упале синуса, 

бронхитиса и 

болести дисајних 

органа. Лечи упалу 

простате и бешике. 

Постоји  

веровање да је 

жалфија кључ за 

дуг живот. Ова 

биљка се већ 

хиљадама година 

користи као 

антибиотик. 

Жалфија посебно 

помаже код 

проблема са 

грлом, 

респираторних 

инфекција, као и 

инфекција у 

устима. Такође је 

корисна код 

желучаних 

инфекција и 

проблема са 

цревима. Жалфија 

помаже и при 

смањењу 

температуре, 

грознице и болова 

у телу који се 

јављају на 

почетку прехладе 

и грипа.  

Научно је 

доказано да она 

има умерена, али 

опсежна 

антибактеријска

, антифунгална и 

антивирусна 
својства. 



 
 
 
 

 
 

3.чај од мушмуле  

 

3. Невен 3. Мешавина чаја 

од матичњака, 

мајчине душице, 

рузмарина и 

жалфије 

3. Чај од шипка 

Домаћа 

мармелада од 

шипка 

Мушмула садржи 

много витамина Ц, 

шећера и пектина па 

је, у недостатку 

бољих средстава, 

вредна пажње у 

лечењу скорбута. 

 

ПЛОД мушмуле 

сматра се 

природним леком 

против прехладе, 

упале крајника и 

дисајних тегоба.  

Природа је удесила 

да ова слатка воћка 

сазрева управо у 

време када се 

повећава број 

респираторнијх 

инфекција. 

Мушмула има 

снажна 

противупална 

дејства, за здравље 

дисајних путева. 

Пектин, односно 

дијетална влакна из 

мушмуле могу да 

снизе ниво масноћа 

у крви, као и да 

зауставе дијареју. 

 

Невен је једна 

од најшире 

коришћених 

биљака у 

фитотерапији 

широм 

света.Захваљу

јући свом 

сложеном 

саставу невен 

се користи за 

лечење 

широког 

спектра 

болести. 

Садржи 

значајну 

количину 

флавоноида 

захваљујући 

којима делује 

противупално. 

 

 Због велике 

количине 

витамина Ц, 

разни производи 

од шипка одлично 

су лековито 

средство против 

умора и 

исцпрљености, 

али и за сузбијање 

инфекција и 

грознице, и код 

јачања имунитета. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

ДЕТОКСИКАЦИЈА 

‘’Чишћење организма’’ 
 

Детоксикација је процес отклањања штетних материја које се годинама таложе у 

организму.  

Kада наш организам није у балансу pотребно га је очистити од токсина.  

Токсини су супстанце које су отровног састава или могу изазвати негативне ефекте по ваше 

здравље. Односе се на све отровне хемикалије, метале, загађиваче, вештачке додатке у 

храни, као и на одређене пестициде који нарушавају телесни баланс. Ми смо заправо у 

свакодневном додиру са токсинима (налазе се у води, храни, ваздуху), тако да их не 

можемо у потпуности избећи осим да смањимо њихов утицај. С обзиром на то да не 

можемо читав живот провести у херметички креираном оделу, детоксикација је логичан пут 

ка том процесу.. Битно је знати да инстант, брза детоксикација не постоји, јер је наш 

организам изузетно комплексна ‟‟машина‟‟ где су одређени процеси знатно сложенији.  

 

 

NATURDETOX - 
детоксикација организма природним путем 

 

подразумева уношење биолошки квалитетнијих производа, и то је процес, а не аd hok 

акција. Медицински је доказано да је потребно око годину дана да се старе ћелије 

регенеришу новим, а исто толико је потребно за целокупну детоксикацију организма (када 

се и отрови садржани у ткивима морају елиминисати).  

 

ЧAJEVI су нешто што се препоручује у сваком стању, кондицији или старосном добу. Они 

уједно имају и функцију чишћења, па их немогуће заобићи у свакодневној исхрани. 

Препоручује се зелени чај (препознатљив због свог великог садржаја антиоксиданса који 

чисте сваки орган у телу од прикупљених токсина), затим чај од коприве (који чисти крв, 

повећава апетит за здравим грицкалицама и уједно је природан ‟‟подизач‟‟ енергије и 

замена за кафу), чај од лимуна или ђумбира (који може бити замена за јутарњу кафу или 

било који енергетски напитак). 

 

ИМУНИЗАЦИЈA 

 

 

Нове технологије и модерно доба не спречавају нас да примењујемо методе 

лечења предака. Познато је много природних рецепата који су изузетно добри за odrzivost  

имунитета. 

 

NATURIMUNO 

СУВО ВОЋЕ каоделотворно решење за јакимунитет. У свом саставу суво воће садржи 

антиоксиданте, лако сварљива влакна и витамине значајне за рад имунитета. И ораси су 

такође богати антиоксидантима, али и омега-3 масним киселинама. Лимун је обавезан 

састојак због огромне количине Ц витамина.  



 
 
 
 

 
 

Мед штити од инфекција, а исто тако их и лечи. Измиксати у блендеру 300г сувих кајсија, 

300г сувог грожђа, 300г сецканих ораха и 3 лимуна са кором. Готовој смеши додати кашику 

меда. Одрасли треба да узимају једну супену кашика лека дневно, а деца по једну кафену 

кашичицу.  

 

ПЕЧУРКЕ поспешују рад и производњу белих крвних зрнаца Печурке су одлична храна за 

имунитет с обзиром на то да захваљујући својим састојцима утичу на производњу и 

активност белих крвних зрнаца и чине их агресивнијим у борби против инфекција. Тајна 

благотворног дејства печурака је у високом садржају полисахарида и антиоксиданаса, који 

снажно стимулишу имунолошки систем, чак и код стања тешко оштећеног имунитета. 

 

NATUR-IMUNOMODE 

“ПРИРОДНИ ИМУНО  ШТИТ“  

је комбинација природних плодова  за свако годишње доба 

 и садржи  3 ПРИРОДНА ПРОИЗВОДА  

у 3 КАТЕГОРИЈE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMUNO MODE 

 

ПРИРОДНИ 

ДЕТОКСИКАНТИ 

 

ПРИРОДНИ 

AНТИБИОТИЦИ 



 
 
 
 

 
 

 

ИМУНО  „ПРОЛЕЋЕ“ 
 

производ здравствени аспект употреба 

NATURDETOX   

 

1.паковање печурака лисичарка 

 

 
 

 

1. КОПРИВА – чај  

 

 
 

 

 

2. Хладно цеђено уље семена 

грожђа 

 

 

 

Печурка која има 

антибактеријска и 

антивирусна својства  

шума богата је калијумом, 

важним за пробаву и срце, али 

и калцијумом, кључним за 

здраве кости. Уз то она вам 

„нуди“ магнезијум, потребан 

за правилан рад срца и 

крвотока и фосфор за мозак.  

Ткђ садржи витамин Д 

 

 

Не перу се. Могу да се 

једу свеже, да се суше, 

саламуре или 

замрзавају. Не треба 

јести више од два пута 

недељно. 

Коприва је најпознатија као 

природни лек против анемије 

(малокрвности). Повољно 

утиче на стабилизацију 

шећера у крви, а захваљујући 

диуретском дејству и на 

регулацију крвног притиска. 

Поспешује варење и 

излучивање токсина из 

организма. 

чај од коприве ће прочистити 

крв и ојачати организам. 

 

Чај је најбоље пити 

млак, незаслађен и у 

малим гутљајима. 

Чају можете да 

додате, мед, лимунов 

сок и изрендани 

ђумбир. Тако ћете 

додатно ојачати 

организам и 

заштитити га од 

разних инфекција 

 

Благотворно дејство уља 

семена грожђа на здравље је 

многоструко: 

регулише ниво ХДЛ и ЛДЛ 

холестерола,јача крвне судове 

снижава крвни 

притисак,смањује могућност 

од настанка крвних угрушака 

регенерише кожу,ублажава 

опекотине од сунчања 

 

Превентивно:  

 

Пити 1 до 2 супене 

кашике дневно. 

 

Терапијски:  

Прва 2 месеца пити 4 

до 5 супених кашика 

дневно; касније 

наставити са 1 до 2 

супене кашике дневно. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

HOMOPREVENT   

 

 

1. Чај од ТРЊИНА,  дивље јабуке,  

хибискуса 

 

 
 

Цветови хибискуса 35%, 

плодови дивље јабуке 27%, 

плодови шипурка 27%, 

плодови трњине 11%, арома 

 

 

2.Биљне капи слатког пелина  

 

 

 
 

 

 

3.1 тегла умака (песто) од 

СРЕМУШа или песто залогај 

 

 
 

 

ШТА САДРЖИ? 

Чај је право богаство 

витамина Ц, танина, 

органских киселина и 

фруктозе. 

 

КАКО ДЕЛУЈЕ? 

Плодови трњине повећавају 

апетит, помажу код 

стомачних тегоба и упале 

грла. 

 

 

КАКО СЕ ПРИПРЕМА 

ЧАЈ? 

Филтер кесицу прелити 

са 2 дл кључале воде. 

Након 5-10 минута 

извадити кесицу. 

.Стога Вас молимо да 

увек прочитате 

упутство за употребу 

које је декларисано на 

самом купљеном 

производу и да се 

придржавате наведених 

информација. 

 

 

 

 

 

Помаже код широког спектра 

карцинома, посебно код 

најагресивнијих, леукемије, 

рака црева, плућа, дојке, код 

меланома, рака јајника, 

тумора на мозгу, каринома 

простате. Такође помаже код 

кожних болести, псоријазе, 

лупуса, астме, за имунитет, 

уништава паразите, вирусе и 

бактерије, против упала, 

болних зглобова и артритиса. 

 

Нема контраиндикције. 

 

 

Употреба: По 30 капи у 

1дл воде ујутро пре јела 

и увече 3 сата након 

јела. 

 

Не сме се прекорачити 

препоручена доза, не 

сме се користити као 

замена за разноврсну 

исхрану, труднице и 

деца до 6 година не 

треба да користе. 

 

користисе за стимулисање 

нервног система. Подстиче 

активност макрофага који 

имају улогу да се боре 

против инфекција. Повећава 

активност Т-лимфоцита, а 

они представљају централни 

активатор целог имуног 

система. Дивљи бели лук 

има велику улогу и у лечењу 

виралних инфекција горњих 

 

Песто од сремуша 

можете користити на 

много начина. Прво на 

шта обично помислимо 

је да га користимо као 

сос за пасту, без 

додатака или уз неко 

поврће, сир, туњевину, 

коцкице пропржене 

сланине... Такође, може 

бити додатак ризоту, 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

дисајних путева због 

способности да очисти слуз 

из плућа. Његова највећа 

предност у поређењу са 

антибиотицима, јесте та 

дасадржи етарско уље са 

алицином и сулфатним 

једињењима, где вируси и 

бактерију не могу да стекну 

отпорност. 

салатама, као намаз за 

сендвиче, уз печено 

поврће, као додатак 

поврћном омлету и 

слично. Његова 

примјена је слична као 

за остале врсте овог 

соса, Како је сезона 

сремуша је веома 

кратка и права је штета 

не оставити нешто за 

касније у току године. 

Један од начина је да 

песто замрзнете 

користећи калуп за лед. 

Напуните калупе тако 

да остане мало 

простора одозго да 

кашичицом накапате 

мало уља одозго. 

Ставите у замрзивач да 

се сасвим заледи 

IMUNOMODUL 
  

 

1. Матични сок од ТРЊИНЕ 

 

 
 

1. Чај од трешања   

 

 
 

2. Етерично уље мента 

 

 
 

 

 

Свеж сок трњине смирује 

упалу желуца и изузетно је 

делотворан против жутице, а 

сируп је делотворан у 

лечењу реуме. 

 

 

 

 

 

Против бубрежних каменаца 

кашичицу петељки 

трешања прелијте са 

200 г воде или млека и 

кувајте 1 до 2 минута, 

оставите поклопљено 5 

минута, затим 

процедите и пијте три 

пута на дан. 

 

Етарско уље менте је 

одличан дигестив. Утиче на 

респираторни систем и на 

циркулацију. Природни је 

антисептик и показује 

антиинфламаторне особине. 

 

Најбезбеднији начин за 

употребу је инхалација. 

Потребно је увек 

разблажити етарско уље 

менте биљним уљем ( 

на длан нанети 2 -3 

капи етарског уља 

менте и десетак капи 

биљног уља ) 



 
 
 
 

 
 

   

ИМУНО „ЛЕТО“ 
 

производ здравствени аспект употреба 

NATURDETOX  

 

 

1. паковање печурака вргања 

 

 
 

 

 

 

2. Боровница – матични сок 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вргањ има мало калорија, 

а препун је протеина и 

влакана, зато је 

непроцењив код скидања 

вишка килограма. 
Најимпресивније 

својстава вргања је његово 

потенцијално деловање на 

рак  дебелог цре 

 

 

 

Припрема се свеж, похован, 

сушен, али и укисељен са 

разним зачинима у уљу. 

Гриловање и припремање 

печурака у пећници 

показало се као најбоље. 

Истраживачи су установили 

да приликом таквих 

припрема није дошло до 

неког значајног пада 

витамина или минерала. 

 

 

 

плод боровнице у себи 

садржи доста лековитих 

материја и јаког је 

антиоксиданског дејства, 

доказано је да делује 

повољно на организам: 

 

за лечење катаракте 

јача имунолошки систем 

као диуретик 

код катаракте и 

ретинопатије 

код авитаминозе и 

хиповитаминозе 

код болести уста, грла и 

плућа 

код дијареје 

код макуларне дегенерације 

код реуматоидног 

артритиса 

код шећерне болести 

повољно делује на болести 

(инфекције) коже 

 

 

 

 

0.3-0.5 дл свакодневно. 

Након отварања сок чувати 

у фрижидеру и употребити 

у року од 3 дана. 

Матични сок препоручује се 

свима који природним 

путем желе да надокнаде 

залихе витамина, минерала 

и других високовредних 

елемената заслужних за 

уравнотежено 

функционисање организма. 



 
 
 
 

 
 

3. Хладно цеђено уље кајсије 

 

 

Лековитост: 

Даје влажност кожи 

Штити косу од пуцања 

Смањује симптоме акни 

Хидрира кожу 

Помаже у задржавању влаге 

коже 

Елиминише флека суве 

коже 

Ублажава инфламаторна 

стања, као што су розацеа, 

псоријаза и екцем 

 

У превенцији 10-30 капи 

на дан. Доза се може 

постепено повећавати до 

границе толеранције. 

HOMOPREVENT 
 

 

1. КУПИНА – 1л свежег 

матичног сока 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Биљне капи  од слатког 

пелина 

 

 

 

 

купине веома повољно 

утичу на здравље срца, 

коже, чувају види и 

здравље код жена. 

 

Веома су добре за пробаву 

јер само једна шоља дневно 

садржи 30 одсто 

препоручене дневне дозе 

влакана, па се препоручују 

и дијабетичарима. 

 

Купине су веома богате 

витамином К, који 

потпомаже апсорпцију 

калцијума у крви, што нам 

јача кости. 

0.3-0.5 дл свакодневно. 

Након отварања сок 

чувати у фрижидеру и 

употребити у року од 3 

дана. 

Матични сок препоручује 

се свима који природним 

путем желе да надокнаде 

залихе витамина, 

минерала и других 

високовредних елемената 

заслужних за 

уравнотежено 

функционисање 

организма. 

 

Помаже код широког 

спектра карцинома, 

посебно код 

најагресивнијих, леукемије, 

рака црева, плућа, дојке, 

код меланома, рака јајника, 

тумора на мозгу, каринома 

простате. Такође помаже 

код кожних болести, 

псоријазе, лупуса, астме, за 

имунитет, уништава 

паразите, вирусе и 

бактерије, против упала, 

болних зглобова и 

артритиса. 

Нема контраиндикције. 

 

 

Употреба:  

По 30 капи у 1дл воде 

ујутро пре јела и увече 3 

сата након јела. 

 

 

Не сме се прекорачити 

препоручена доза, не сме 

се користити као замена за 

разноврсну исхрану, 

труднице и деца до 6 

година не треба да 

користе. 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

3. Хладно цеђено уље од 

оригана 

 

 

 

Етарско уље дивљег 

оригана делује делотворно 

против већине бактерија 

које узрокују инфекције. 

 

уништава бактер0.3-0.5 дл 

свакодневно. Након 

отварања сок чувати у 

фрижидеру и употребити у 

року од 3 дана. 

Матични сок препоручује 

се свима који природним 

путем желе да надокнаде 

залихе витамина, минерала 

и других високовредних 

елемената заслужних за 

уравнотежено 

функционисање 

организма.ије, уље оригана 

има снажно антивирусно 

деловање те ефикасно 

штити од грипа, прехладе, 

водених богиња, заушака и 

оспица.. 

 

Орално: Код сузбијања 

кандиде , ешерихије, 

стафилокока и других 

штетних микроорганизама у 

телу: У кафену 

кашичицухладно цеђеног 

уља (сунцокретово, 

маслиново...) сипати 1-2 

капи уља оригана и пити 3 

пута дневно после оброка 

IMUNOMODUL 
 

 

 

1. Матични сок од  

црне рибизле 

 

 
 

 

 

2. Чај листа дивље крушке 

 

 

 

 

Матични сок препоручује 

се свима који природним 

путем желе да надокнаде 

залихе витамина, минерала 

и других високовредних 

елемената заслужних за 

уравнотежено 

функционисање организма. 

Црне рибизле су добре и у 

борби против упале 

зглобова, уринарних 

инфекција и анемије. 

 

 

 

Препорука је пити 0,2 до 

0,5 дл , пола сатапре јела. 

 

 

Чај листа дивље крушке 

помаже против бактерија 

у организму, а посебно у 

мокраћи. Садржи 

витамине А и Ц, као и 

 

 

Употреба: 1 кашика чаја се 

куха у пола лит. воде 2 

мин скине са шпорета, 

поклопи, после 30мин 

оциједи и пије, пије се по 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Етарско уље   клекe 

 

 

минерале: калај, фосфор, 

магнезијум и калцијум. 

Помаже против кашља, 

упала и промуклости, и 

повољно дјелује на 

слузокожу цријева. Кора 

дивље крушке помаже 

излучивање пјеска и 

каменца из мокраћних 

канала. 

 

 

чаша прије оброка 

(доручка, ручка и вечере). 

Пити бар 7 дана. 

Етерично уље клеке 

познато је од давнина по 

свом антисептичком 

дејству, такодје подстиче 

елиминацију токсина из 

организма и спречава развој 

бактерија и гљивица. 

Делује умирујуће и потиче 

сан. Додавањем пар капи у 

шампон може помоћи у 

лечењу перути и себореје. 

Користи се за негу масне 

коже. 

3 пута дневно по 20 капи 

растворити у млаку воду, 

чај или млеко. Споља: 

нанети директно на кожу 

или натопити газу 

тинктуром. 

 

Упозорење: Због 

недостатка расположивих 

научних доказа, тинктура 

клеке се не препоручује у 

трудноћи и током дојења. 

Клеку треба користити 

обазриво, јер претерана 

употреба може довести до 

оштећења бубрега. Не 

препоручује се бубрежним 

болесницима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

ИМУНО  „ЈЕСЕН“ 
 

производ здравствени аспект употреба 

NATURDETOX  

 

1. 1 паковање печурака 

рујница   

 
 

 

2. Сок од  црвене рибизле 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. 1 тегла компота од дивље 

крушке 

 

 

 

Јачају имунитет и имају 

антиоксидативно дејство. 

 

 

 

 

 

 

Осим припреме кувањем 

и печењем може се јести 

и сирова, сушити (мање 

погодна), киселити или 

прерађивати у екстракт 

 

 

 

 

 

У народној медицини 

рибизла је позната као 

воће које јача, чисти и 

улепшава тело.  

Било да је реч о црвеној 

или црној, она је 

изванредан извор 

витамина Ц, неизоставне 

ставке јаког имунолошког 

система и доброг здравља 

 

 

 

 

Сирова крушка је тешко 

сварљива, па се не 

препоручује особама с 

обољењима желуца и црева. 

Међутим, компот од 

крушака је врло користан и 

одлична је дијетална храна. 
Друга врло важна предност 

дијеталних влакана је и 

способност регулисања 

колестерола у крви, што је 

посебно важно за 

спречавање 

кардиоваскуларних 

оболења. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

HOMOPREVENT 
 

 

ПРЕВЕНЦИЈА 

 

 

1. Чај од  Мушмула 

 

 
 

 

 

2. Ehinecea  капи 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чај против пролива и 

крварења десни: 

 

 

 

Узети 1 супену кашку 

уситњених свежих зелених 

плодова. Са 2 дл вруће 

воде прелити плодове 

мушмуле, поклопити и 

након једног сата 

процедити.  

Пити од две до три шоље 

чаја против пролива, а за 

заустављање крварења 

десни грготати и испирати 

усну дупљу више пута 

дневно. 

 

Лековите материје из 

ехинацее делују 

имуностимулативно, дакле 

стимулишу имуни систем 

да ствара више 

одбрамбених ћелија и 

тиме се лакше избори са 

изазивачима болести. 

Ehinacea је природни 

антибиотик и веома 

поуздан чистач лимфних 

ћелија. 

 

 Ehinacea се употребљава 

код: 

склоности честим 

инфекцијама, које се 

залече антибиотицима, али 

се брзо враћају 

(поновљене инфекција 

грла, дисајних путева, уха) 

прехлада, грип и друге 

вирусне инфекције 

гингивитис (упала десни), 

парадентоза 

чиреви у усној дупљи, 

афте 

гљивичне инфекције уста, 

црева 

У клиничкој фитотерапији 

граница се поставља на 8 

недеља примене, а 

препорука је 4-6 недеља 

превентивно и то најбоље у 

периодима када се јављају 

инфекције, прехладе. У 

случају постојеће 

инфекције, најбољи учинак 

се постиже ако се користи 

1-2 недеље у високим 

дневним дозама. Постоји и 

у облику спреја за грло, 

чиме се омогућава 

испољавање локалног 

антивирусног, 

антибактеријског и 

противупалног дејства. За 

децу су прикладни 

безалкохолни препарати 

ехинацее. Употребљава се 

према упутству 

произвођача у зависности 

од јачине екстракта и 

појединачне дозе. Најчешће 

се производе капсуле са 

400мг стандардизованог 

екстракта ехинацее, а 

користе се у зависности од 

интензитета болести и 

имунолошког стања 

организма. 



 
 
 
 

 
 

 

3. Пекмез од шипурка 

 

 

 

шипурак се користи за 

бројне здравствене тегобе 

- за ублажавање пролива, 

лечење плућних болести, 

прехладе, упале грла, те 

као диуретик. 

 

  

 

 

 

 

 

Плодове можете осушити 

па их искористити за 

кување чаја против умора 

и прехладе или од њих 

направити изванредну 

мармеладу. 

 

прерадом шипурка у 

мармеладу, сирупе или чај 

концентрација и снага 

витамина Ц готово нимало 

не губи. 

 

IMUNOMODUL 
 

 

 

1. Чај од биљне мешавине – 

Ртањски чај 

 

 
 

2. Сируп од белог слеза 

 

 
 

 

3. Хладно цеђено уље лешник 

 

 
 

 

 

 

Због фенолних једињења у 

етарском уљу ртањски чај 

делује као антисептик.  

Користи се за лечење 

органа за дисање, варење и 

мокрење а споља за 

лечење разних упала коже 

и слузнице. Дејство је 

слично враниловој трави. 

 

 

 

Традиционално, бели слез 

се користи у третману 

сувог и надражајног 

кашља. 

 

 

 

Деца од 3 до 11 година: 3 

пута дневно по 5 мл 

оралног раствора. 

Одрасли и деца старија од 

12 година: 3 пута дневно 

по 15 мл оралног раствора. 

 

Штити здравље 

кардиоваскуларног 

система 

Помаже у регенерацији 

ћелија и јачању капилара 

Поспешује варење 

Спречава настанак камена 

у жучи 

Умирује чиреве на 

желудцу и цревима 

Регулише лучење себума 

 

 

Лешниково уље даје 

богат укус салатама, 

сосевима и тестенинама. 

Одлично се уклапа у 

рецепте колача и разних 

посластица. Због високе 

тачке димљења 221°Ц 

идеално је за печење 

палачинака. 

 



 
 
 
 

 
 

 

ИМУНО „ЗИМА“ 
 

производ здравствени аспект употреба 

NATURDETOX   

 

1. 1 паковање печурака   

Буковача 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РИБИЗЛА – 1л свежег 

матичног сока 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Садржи витамине и минерале 

који убрзавају регенерацију 

ћелија. 

Препоручује се 

дијабетичарима јер снижава 

ниво шећера у крви. 

Снижава холестерол 

Полисахариди из ових 

печурки утичу на редукцију 

масноћа у крви, пре свега на 

лош холестерол и 

триглецириде. 

Бета-глукан који се налази у 

буковачи зауставља раст 

ћелија тумора и ублажава 

последице хемотерапије. 

Јача имуни систем 

ове гљиве јачају организам, 

чине га отпорнијим на многе 

болести и убрзавају опоравак. 

 

 

 

правилно коришћење: 

Буковача се никада не 

сецка, већ се цепка на 

трачице. 

Припрема на роштиљу 

уз мало маслиновог уља 

помаже повећање 

нутритивних вредности 

печурака. 

Јела од печурки не 

треба подгревати јер се 

тиме повећава количина 

нитрата, који се у 

организму претварају у 

токсичне материје 

нитрите 

изузетно воће које отвара 

апетит; благотворно  делују на 

здравље кардиоваскуларног 

система. Ниво калијума у 

рибизлама спречава 

хипертензију и снижава крвни 

притисак, а поред тога је 

важан и за здравље бубрега. 

 

У народној медицини рибизла 

је позната као воће које јача, 

чисти и улепшава тело. Било 

да је реч о црвеној или црној, 

она је изванредан извор 

витамина Ц, неизоставне 

ставке јаког имунолошког 

система и доброг здравља 

густ сок од црне 

рибизле можете пити  

до 4 пута током дана… 

Сок од црне рибизле 

нуспојаве готово и да 

нема. Једино са њим 

требају бити опрезне 

дојиље и труднице. Није 

препоручљив ни скроз 

малој деци, а старије 

особе га смеју пити, али 

дозирано.  

Хемофиличари, као и 

особе које узимају 

лекове који разређују 

крв не  треба да га пију.. 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

3. ораховача 

 

 

помажу код проблема са 

штитном жлездом, грла, 

респираторних путева као и 

бронхитиса али и за 

ојачавање имунитета. 

Предности коришћења 

ораховаче за здравље су 

немерљиве, а захваљујући 

изузетно високом нивоу јода 

она се препоручује за 

коришћење код оболелих од  

хипотиреозе, то јест 

обољења штитне жлезде које 

настаје услед мањка јода у 

организму. 

Спречава појаву 

парадентозе. Поред тога, 

ораховача се успешно 

користи и за негу коже и 

уклањање акни 

ракија ораховача има 

изузетно позитиван ефекат 

на лечење различитих 

желудачних обољења, те да 

помаже обнављају 

слузокоже уста и грла. 

Народна медицина 

препоручује ораховачу за 

лечење анемије, али и као 

прву помоћ код стомачних 

тегоба и за убрзавање 

пробаве. 

Препоручује се да 

свако јутро на празан 

желудац попијте по 

једну малу, ракијску 

чашицу овог ликера и 

уживате  у њеним 

добрим ефектима. 

HOMOPREVENT   

 
 

1. 1л свежег матичног 

сока дивље малине 

 

 

 
 

 

 

малина телу обезбедјује 

енергију, правилно 

функционисање нервног 

система и одржавање 

здравог ткива, на првом 

месту крвних судова. 

Корисна је за крвну слику, 

побољшање апетита код 

деце, сузбијање мучнине и 

повраћања. 

препоручује се и за лечење 

болести желуца и црева јер 

ефикасно прочишћава 

систем за варење; ткђ за 

третирање уринарних 

 

 

можете га пити 

током целегодине 



 
 
 
 

 
 

 

2. Тинктура од клеке 

 

 
 

 

 

 

3. Хладно цеђено уље 

бадем 

 

 
 

 

 

инфекција. Малина 

расхладјује, па сок од 

малине треба употребљавати 

и против грознице. 

Због ниског садржаја 

угљених хидрата малина је у 

разумним количинама 

безбедна и за исхрану 

дијабетичара 

 

Клека је диуретик, помаже 

код отеклих ногу, прехладе, 

астме, кашља, вирусних 

инфекција, код проблема са 

дигестивним трактом, чисти 

организам од нагомиланих 

отрова, подстиче знојење, 

излучивање урина, чисти крв 

и јетру, побољшава апетит. 

 

Током недеље тикнтура 

се узима једном или два 

пута, у количини 15 до 

20 капи дневно. 

Конзумира се са 

шећером, водом, у чају  

 

 

 Побољшава варење 

 Отклања надутост стомака 

 Смирује запаљење дебелог 

црева 

 Користи се против запаљења 

и опекотина коже 

 

укус даје салатама и 

маринадама, а 

препоручује у 

припремању посластица, 

колача и слатког теста. 

И за негу коже 

IMUNOMODUL   

 

 

1. Шипурак – чај  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jača имунитет; штити од 

прехладе и грипе; помаже код 

инфекција мокраћног система; 

подстиче циркулацију; штити 

од срчаних оболења;  

смањује упалне процесе; 

штити и помлађује кожу; 

делује као диуретик; штити од 

карцинома; помаже код 

бубрежних каменаца. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

2. Тинктура од бобица 

глога 

 

 
 

 

 

 

 

3. Етерично уље бора 

 

 

 

 

повољно делују на 

прокрвљеност срчаног 

мишића, на снагу срчане 

контракције и 

нормализовање срчаног 

ритма, па се употреба КАПИ 

ОД ПЛОДА ГЛОГА 

препоручује превентивно, за 

јачање срчаног мишића код 

блажих облика ослабљеног 

срца. 

 

 

 

 

30 капи сипати у 

ракијску чашу воде и 

попити у току дана 

Етерично уље иглица бора 

ублажава свраб и друге 

симптоме псоријазе и екцема,. 

Помаже и код акни и херпеса. 

Помаже регенерацију коже и 

смањује оштећења која 

настају под утицајем 

слободних радикала. 

Kористи се за инхалацију код 

прехладе, гипа, бронхитиса и 

других респираторних 

инфекција. Етерично уље 

иглица бора делује против 

различитих узрочника 

инфекције и подстиче 

искашљавање густог секрета 

из дисајних путева. 

Делује антисептично, па се 

може користити за брже 

зарастање рана, чирева, 

спортских повреда и 

атлетског стопала. 

Делује умирујуће, па помаже у 

уклањању стреса, нервозе и 

емоционалне напетости. 

Користити у ароматерапији 

или у комбинацији са базним 

уљем за масажу.  

 

 

Етерично уље иглица 

бора се увек наноси 

разблажено на кожу.  

Орална употреба уља се 

не препоручује, због 

потенцијаних 

нежељених реакција 

(оштећење бубрега) 

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

                                     

      5.ЛОГИСТИКА ПРИРОДНИХ ПРОИЗВОДА 

-ЕКОЛОШКО-МОДУЛАРНО ПАКОВАЊЕ- 

     

 Бацање хране односи се на све ве ћу количину уништене хране која се може избећи. 

Институт за храну и биотехнологију установио је да се на свету годисње око 1,3 милијарде 

тона хране годисње баца, сто је трецина укупне светске производње. Према известају ФАО 

(Фоод анд Агрицултуре Органисатион) око 90 милиона тона хране губи се годишње у 

Европи. 

    Као негативну последицу прекомерног бацања хране немамо само тросак 

производње хране вец и друге пратеце негативне последице медју којима се издвајају 

еколоски проблеми прекомерне употребе импута у процесу производње хране који 

остављају последице на природу (еколоску стету). То су употреба нафте, хемијских 

средстава , средстава за заститу биља, вестацких дјубрива... 

    Имајуци у виду ове проблеме приступили смо пројектовању система амбалазе за 

прехрамбене производе који це бити у могуцности да повеца степен искористености хране, 

смањи троскове, односно смањи колицину бацене хране, а посредно доведе и до мањег 

оптерецења зивотне средине стетним материјама које су продукт процеса производње 

хране.   

   Пројектовани систем амбалазе омогуцава конзумацију појединацних залогаја 

хране на такав нацин да остатак не конзумиране хране остаје употребљив све до истека  

рока употребе.  

ФУНКЦИЈА СИСТЕМА АМБАЛАЖЕ ПОЈЕДИНАЦНИХ ЗАЛОГАЈА 

 

Фундаментална улога овог система амбалаже је: 

-да омогуци ефикасну дистрибуцију  

-да сачува хигијену производа  

-да сачува и заштити хранљиве и ароматске материје 

-да продужи рок трајања намирнице 

-да садржи све потребне информације о производу 

ОПИС АМБАЛАЖЕ 

    Амбалаза се састоји из модула (на слици амбалаза са три модула) који су 

подељени на појединацне залогаје. Модули су међусобно одвојиви. Слика 1. 

    Дељиви поклопац омогуцава отварање по појединацним залогајима, по модулима- 

одоздо на горе, или у целини-у једном делу одозго на доле. Слика 3. 



 
 
 
 

 
 

    Намена амбалазе је паковање нутритивно избалансираних појединацних залогаја 

производа. 

ДИЗАЈН АМБАЛАЖЕ 

сликa 1. 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

сликa 2. 



 
 
 
 

 
 

 

 

сликa 3. 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ И ПЛАСМАНА ПРОИЗВОДА 

 

1. Анализа способности за развој и увођење новог производа 

 

Развој и увођење овог производа не би донело никве непознанице у односу на постојеће 

системе амбалаже. Користиле би се комбинације постојећих техника и  технологије 

паковања хране. Додатни трошак може представљати цена маркетиншке кампање већег 

обима, узимајући у обзир да је систем амбалаже нов и да је неопходно упознати тржиште са 

његовим компаративним предностима у односу на расположива решења у  области 

паковања хране. 

 

2. Потребни техницки ресурси за уводјење производа 

Потребни техниЧки ресурси се састоје углавном од адаптације постојећих машина или 

набавке нових чија цена је у оквиру просека узимајући у обзир да се у изради користе 

расположиве технике и технологије. 

 

 

3. Алати потребни за израду овог система паковања 

Сви алати потребни за израду овог система паковања израђују се у оквиру стандардних 

процедура по ценама уобицајеним за ову врсту опреме. 

 

4. Контролна и мерна опрема 

 

Контролна и мерна опрема је стандардна за овакав нацин паковања, а у складу са 

системима квалитета који се користе за производњу хране. 

 

5. Цена материјала 

Материјали који се користе у производњи ове амбалазе су стандардни, али због природе 

саме амбалаже користи се приблизно 10-15% више материјала. 

Чињеница да се користи више материјала не представља препреку за коришћење овог 

система амбалаже узимајући у обзир чињеницу да се користе материјали који се у целости 

рециклирају. 

 

 

6. Еколошки утицај  

Еколошки утицај коришћења овог система амбалаже је веома позитиван. 

-користе се искључиво материјали који се могу рециклирати 

-значајно се смањује количина бачене хране узимајући у обзир да овај систем нуди 

могућност да неконзумирани остатак хране задржава  употребне вредности све до истека 

рока употребе 

 

 

7. Економски утицај 

Коришћењем овог система амбалаже значајно се смањује или у потпуности елиминише 

појава бацања хране у отпад што значајно редукује издатке за храну. Ово нарочито добија 

на значају имајући у виду да су цене хране у сталном порасту. 

 



 
 
 
 

 
 

8. Комфор 

Коришћењем система амбалаже појединачних залогаја постиже се изузетан конфор и то на 

нивоу  

-конфора визуелног доживљаја 

-конфора укуса 

-конфора мириса 

 

9. Животни стил (мода) 

Животни стил модерног човека захтева решења која су: 

-брза  

-лака 

-једноставна 

-здрава 

-еколошки подобна 

 

˝Систем амбалаже појединацних залогаја˝  је прилагођен овим захтевима што га чини веома 

пожељним решењем за свакодневну употребу. 

 

10. Могућности надоградње  

Могућности надоградње овог система амбалаже су бројне као и могућност комбинације са 

постојећим системима паковања. Постоји неколико варијанти индустријског дизајна овог 

система паковања  али они  нису предмет ове презентације. 

 

11. Циљна група 

Узимајући у обзир једноставност употребе овог система амбалаже циљна група је веома 

широка: 

Појединци: 

-запослени на радном месту 

-индивидуална употреба 

 

Институције: 

-компаније за своје запослене 

-болнице  

-домови за старе 

-војска 

-школе... 

 

 

 

˝СИСТЕМ ПАКОВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ ЗАЛОГАЈА ПРОИЗВОДА˝ има вишеструку 

употребну вредност и уз мала улагања може се увести у производни процес и постићи 

значајне резултатеу економији здравља. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

Прилог 1 

ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДА ДОБРА – ПРИРОДНИ 

ПРОИЗВОДИ 

 

 

 

Карта заштићених подручја Србије 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

Заштићена природна подручја Србије 

 

            Заштићена подручја су подручја која имају изражену геолошку, биолошку, 

екосистемску и/или предеону разноврсност и због тога се актом о заштити проглашавају 

заштићеним подручјима од општег интереса. 

Вредновање, односно утврђивање вредности и значаја заштићеног подручја, према 

Правилнику o критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја 

(„Сл. гласник РС“, бр. 97/15) врши се у односу на израженост главних природних обележја, 

појава и процеса од интереса за заштиту подручја, као и функције и намене подручја. 

Сходно томе, заштићена подручја се сврставају у 3 категорије: од изузетног (међународног, 

националног), великог (покрајинског/регионалног) и локалног значаја. 

Заштићена подручја су класификована у 7 врста, и то:  

строги резерват природе, специјални резерват природе, национални парк, споменик 

природе, заштићено станиште, предео изузетних одлика и парк природе. 

 

Преглед врста заштићених подручја - Закон о заштити природе („Службени гласник 

РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

НАЦИОНАЛНИ ПАРК 

Национални парк је подручје са већим бројем разноврсних природних екосистема од 

националног значаја, истакнутих предеоних одлика и културног наслеђа у коме човек живи 

усклађено са природом, намењено очувању постојећих природних вредности и ресурса, 

укупне предеоне, геолошке и биолошке разноврсности, као и задовољењу научних, 

образовних, духовних, естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних 

потреба и осталих активности у складу са начелима заштите природе и одрживог развоја.  

 

У националном парку дозвољене су радње и делатности којима се не угрожава изворност 

природе, као и обављање делатности које су у функцији образовања, здравствено-

рекреативних и туристичких потреба, наставка традиционалног начина живота локалних 

заједница, а на начин којим се не угрожава опстанак врста, природних екосистема и 

предела.  

 

Шумама у националном парку газдује правно лице које управља националним парком.  

 

 

 

ПАРК ПРИРОДЕ 

Парк природе је подручје добро очуваних природних вредности са претежно очуваним 

природним екосистемима и живописним пејсажима, намењено очувању укупне геолошке, 

биолошке и предеоне разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, духовних, 

естетских, културних, туристичких, здравствено-рекреативних потреба и осталих 

делатности усклађених са традиционалним начином живота и начелима одрживог развоја.  

 

У парку природе нису дозвољене привредне и друге делатности и радње којима се 

угрожавају његова битна обележја и вредности.  

У паркове природе у Србији убрајамо: 

 Парк природе Сићевачка клисура 



 
 
 
 

 
 

 Парк природе  Шарган – Мокра гора 

 Парк природе  Златибор 

 Парк природе Стара Планина 

 Парк природе Голија 

 Парк природе Радан 

 Парк природе Грмија   

 

 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

СТРОГИ И СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ 

Строги резерват природе је подручје неизмењених природних одлика са репрезентативним 

природним екосистемима, намењено искључиво за очување изворне природе, генског 

фонда, еколошке равнотеже, праћење природних појава и процеса, научна истраживања 

којима се не нарушавају природна обележја, вредности, појаве и процеси. 

 

Специјални резерват природе је подручје са неизмењеном или незнатно измењеном 

природом, од нарочитог значаја због јединствености, реткости или репрезентативности, а 

које обухвата станиште угрожене дивље врсте биљака, животиња и гљива, без насеља или 

са ретким насељима у којима човек живи усклађено са природом, намењено очувању 

постојећих природних одлика, генског фонда, еколошке равнотеже, праћењу природних 

појава и процеса, научним истраживањима и образовању, контролисаним посетама и 

очувању традиционалног начина живота.  

Специјални резерват природе може бити флористички, миколошки, шумске и друге 

вегетације, зоолошки (орнитолошки, ихтиолошки и други), геолошки, палеонтолошки, 

хидрогеолошки, хидролошки и други. 

 

У строгом и специјалном резервату природе забрањено је вршити радње и активности и 

обављати делатности које могу нарушити својства због којих су проглашени заштићеним 

природним добром (брање и уништавање биљака, узнемиравање, хватање и убијање 

животиња, увођење нових биолошких врста, мелиорацијски радови, разни облици 

привредног и другог коришћења и слично).  

 

Посећивање строгог и специјалног резервата природе у циљу образовања може се вршити 

на основу дозволе коју издаје управљач заштићеног подручја. Мере заштите строгог и 

специјалног резервата природе ближе се одређују актом о проглашењу заштићеног 

подручја.  

 

Праћење природних појава и процеса и научна истраживања врше се на основу дозволе коју 

издаје Министарство и уз присуство управљача.  

 

У строгом резервату природе забрањене су привредне и друге активности. 

 

 Општи резерват природе „Винатовача“, ДЕСПОТОВАЦ 

 Специјални резерват природе „Јелашничка клисура“. Ниш 

 Специјални резерват природе „Клисура реке Трешњице“. Љубовија 

 Специјални резерват природе, „Увац“, Нова Варош, Сјеница 

 Специјални резерват природе Гоч – Гвоздац 

 Специјални резерват природе Сува Планина 

 Специјални резерват природе „Клисура реке Милешевке“, Пријепоље 

 Специјални резерват природе Ртањ 

 и други 



 
 
 
 

 
 

ПРЕДЕЛИ ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА 

 

Предео изузетних одлика је подручје препознатљивог изгледа са значајним природним, 

биолошко-еколошким, естетским и културно-историјским вредностима, које се током 

времена развијало као резултат интеракције природе, природних потенцијала подручја и 

традиционалног начина живота локалног становништва.  

 

Предео изузетних одлика може бити природни предео изузетних одлика и културни предео 

изузетних одлика.  

 

Природни предео изузетних одлика је подручје значајне биолошко-еколошке и естетске 

вредности где традиционални начин живота локалног становништва није битније нарушио 

природу и природне екосистеме.  

 

Културни предео изузетних одлика је подручје значајне предеоне, естетске и културно-

историјске вредности које се током времена развијало као резултат интеракције природе, 

природних потенцијала подручја и традиционалног начина живота локалног становништва.  

 

У пределу изузетних одлика забрањене су радње и активности којима се нарушавају 

примарне природне и створене вредности и карактер предела.  
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