
При лог 1

ТИ ПО ВИ СТА НИ ШТА ЗА СТУ ПЉЕ НИ НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ  
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

A ШУ МЕ
A1 Ши ро ко ли сне хи гро фил не шу ме
A1.1 Шумe бе ле вр бе (Sa lix al ba) и то по ла (Po pu lus spp.)
A1.11 Шу ме бе ле вр бе (Sa lix al ba)
A1.111 Шу ма бе ле вр бе (Sa lix al ba)
A1.112  Шу ма бе ле вр бе (Sa lix al ba) са спо мен ком (Myoso tis pa lu-

stris)
A1.113  Шу ма бе ле вр бе (Sa lix al ba) са оштри ца ма (Ca rex spp.)
A1.114  Шу ма бе ле вр бе (Sa lix al ba) са остру гом (Ru bus ca e si us)
A1.115  Шу ма бе ле вр бе (Sa lix al ba) са драгушицoм (Ror ri pa 

аmphibia)
A1.116 Шу ма бе ле (Sa lix al ba) и кр те вр бе (Sa lix fra gi lis)
A1.117  Шу ма бе ле (Sa lix al ba) и ба де ма сте вр бе (Sa lix tri an dra)
A1.118  Шу ма бе ле (Sa lix al ba), ба де ма сте вр бе (Sa lix tri an dra) и 

ра ки те (Sa lix pur pu rea)
A1.12 Шумe бе ле вр бе (Sa lix al ba) и то по ла (Po pu lus spp.)
A1.121  Шу ма бе ле вр бе (Sa lix al ba) и цр не то по ле (Po pu lus ni gra)
A1.122  Шу ма бе ле вр бе (Sa lix al ba) и бе ле то по ле (Po pu lus al ba)
A1.123  Шу ма врбa (Sa lix spp.) и тополa (Po pu lus spp.)
A1.13 Шу ме бе ле то по ле (Po pu lus al ba)
A1.131 Шу ма бе ле то по ле (Po pu lus al ba)
A1.132  Шу ма бе ле то по ле (Po pu lus al ba) са цр ним гло гом (Cra ta e-

gus ni gra)
A1.133  Шу ма бе ле то по ле (Po pu lus al ba) са обич ном кле ком (Ju ni-

pe rus com mu nis)
A1.14 Шу ме цр не то по ле (Po pu lus ni grae)
A1.141 Шу ма цр не то по ле (Po pu lus ni grae)
A1.15 Шу ме бе ле (Po pu lus al ba) и цр не то по ле (Po pu lus nigra)
A1.151  Шу ма бе ле (Po pu lus al ba) и цр не то по ле (Po pu lus ni gra)
A1.16 Шу ме си ве то по ле (Po pu lus ca ne scens)
A1.161 Шу ма си ве то по ле (Po pu lus ca ne scens)
A1.2  Шу ме јовa (Al nus spp.) и пољ ског ја се на (Fra xi nus an gu sti fo lia)
A1.21 Шу ме цр не јо ве (Al nus glu ti no sa)
A1.211 Шу ма цр не јо ве (Al nus glu ti no sa)



A1.22 Шу ме си ве јо ве (Al nus in ca na)
A1.221 Шу ма си ве јо ве (Al nus in ca na)
A1.222  Шу ма си ве јо ве (Al nus in ca na) са зеч јом со цом (Oxa lis 

ace to sel la)
A1.223  Шу ма си ве јо ве (Al nus in ca na) са ра ста ви ћем (Equ i se tum 

spp.)
A1.224 Шу ма си ве (Al nus in ca na) и цр не јо ве (Al nus glu ti no sa)
A1.225  Шу ма си ве јо ве (Al nus in ca na) и гра ба (Car pi nus be tu lus)
A1.23 Шу ме пољ ског ја се на (Fra xi nus an gu sti fo lia)
A1.231 Шу ма пољ ског ја се на (Fra xi nus an gu sti fo lia)
A1.232  Шу ма пољ ског ја се на (Fra xi nus an gu sti fo lia) са рет ко ли-

сном оштри цом (Ca rex re mo ta)
A1.233  Шу ма пољ ског ја се на (Fra xi nus an gu sti fo lia) са кру том 

оштри цом (Ca rex ela ta)
A1.234  Шу ма пољ ског ја се на (Fra xi nus an gu sti fo lia) са мра зов цем 

(Le u co jum aesti vum)
A1.235  Шумa пољ ског ја се на (Fra xi nus an gu sti fo lia) са барскoм 

ивoм (Sаlix cinеrеа)
A1.236  Шумa пољ ског ја се на (Fra xi nus an gu sti fo lia) са лу жња ком 

(Qu er cus ro bur)
A1.237  Шу ма пољ ског ја се на (Fra xi nus an gu sti fo lia) и ве за (Ul mus 

ef fu sa)
A1.3  Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur) и пољ ског ја се на (Fra xi nus 

an gu sti fo lia)
A1.31 Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur)
A1.311 Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur)
A1.312  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur) са бу си ком (Deschamp sia 

ca e spi to sa)
A1.313  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur) са љу би чи цом (Vi o la sp.)
A1.314  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur) са бре сто ви ма (Ul mus spp.)
A1.32 Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur) и то по ла (Po pu lus spp.)
A1.321  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur) и бе ле то по ле (Po pu lus 

al ba)
A1.322  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur) и цр не то по ле (Po pu lus 

ni gra)
A1.33  Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur) и пољ ског ја се на (Fra xi nus 

an gu sti fo lia)
A1.331  Ме зиј ска шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur) и пољ ског ја се на 

(Fra xi nus an gu sti fo lia)
A1.332  Па нон ска шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur) и пољ ског ја се на 

(Fra xi nus an gu sti fo lia)
A1.333  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur) и пољ ског ја се на (Fra xi nus 

an gu sti fo lia) са бу си ком (Deschamp sia ca e spi to sa)
A1.334  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur) и пољ ског ја се на (Fra xi nus 

an gu sti fo lia) са кленoм (Acer cam pe stre) и жешљoм (Acer 
ta ta ri cum)

A1.34  Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur) и ма ља вог пољ ског ја се на 
(Fra xi nus pal li sae)

A1.341  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur) и ма ља вог пољ ског ја се на 
(Fra xi nus pal li sae)

A1.35  Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur), гра ба (Car pi nus be tu lus) и 
пољ ског ја се на (Fra xi nus an gu sti fo lia)

A1.351  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur), гра ба (Car pi nus be tu lus) и 
пољ ског ја се на (Fra xi nus an gu sti fo lia)

A1.352  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur), гра ба (Car pi nus be tu lus) 
и пољ ског ја се на (Fra xi nus an gu sti fo lia) са це ром (Qu er cus 
cer ris)

A1.4  Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur) и гра ба (Car pi nus be tu lus)
A1.41  Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur) и гра ба (Car pi nus be tu lus)
A1.411  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur) и гра ба (Car pi nus be tu lus)
A1.412  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur) и гра ба (Car pi nus be tu lus) 

са ли па ма (Tiliа spp.)
A1.42  Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur), гра ба (Car pi nus be tu lus) и 

це ра (Qu er cus cer ris)
A1.421  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur), гра ба (Car pi nus be tu lus) и 

це ра (Qu er cus cer ris)
A1.422  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur), гра ба (Car pi nus be tu lus) и 

це ра (Qu er cus cer ris) са ли па ма (Ti lia spp.)
A1.423  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur), гра ба (Car pi nus be tu lus) и 

це ра (Qu er cus cer ris) са сла ду ном (Qu er cus fra i net to)
A1.5 Шу ме пољ ског бре ста (Ul mus cam pe stris)
A1.51 Шу ме пољ ског бре ста (Ul mus cam pe stris)
A1.511 Шу ма пољ ског бре ста (Ul mus cam pe stris)
A1.6 Шу ме ма ља ве бре зе (Be tu la pu be scens)

A1.61 Шу ме ма ља ве бре зе (Be tu la pu be scens)
A1.611 Шу ма ма ља ве бре зе (Be tu la pu be scens)
A2 Ши ро ко ли сне ксерофилнe шу ме
A2.1 Шу ме сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus cer ris)
A2.11  Шу ме сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus cer ris)
A2.111  Ме зиј ска шу ма сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus 

cer ris)
A2.112  Ко сов ска шу ма сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus 

cer ris)
A2.113  Ма ке дон ска шу ма сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu-

еr cus cer ris)
A2.114  Па нон ска шу ма сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus 

cer ris)
A2.115  Шу ма сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus cer ris) са 

са зеч јом ло бо дом (Hi e ra ci um spp.)
A2.116  Шу ма сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus cer ris) са 

ко стри ком (Ru scus acu le a tus)
A2.117  Шу ма сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus cer ris) са 

гра би ћем (Car pi nus ori en ta lis)
A2.118  Шу ма сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus cer ris) са 

гра би ћем (Car pi nus ori en ta lis) и кит ња ком (Qu er cus pe tra ea)
A2.119  Шу ма сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus cer ris) са 

цр ним гра бом (Ostrya car pi ni fo lia)
A2.11A  Шу ма сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus cer ris) са 

ме дун цем (Qu er cus pu be scens)
A2.11B  Шу ма сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus cer ris) са 

круп но ли сним ме дун цем (Qu er cus vir gi li a na)
A2.11C  Шу ма сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus cer ris) са 

кит ња ком (Qu er cus pe tra ea)
A2.11D  Шу ма сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus cer ris) са 

лу жња ком (Qu er cus ro bur)
A2.11E  Шу ма сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus cer ris) са 

гра бом (Car pi nus be tu lus)
A2.11F  Шу ма сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus cer ris) са 

ора хом (Ju glans re gia)
A2.11G  Шу ма сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus cer ris) са 

бу квом (Fa gus mo e si a ca)
A2.12  Шу ме сла ду на (Qu er cus fra i net to)
A2.121  Шу ма сла ду на (Qu er cus fra i net to)
A2.2  Шу ме ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) и круп но ли сног ме дун ца 

(Qu еr cus vir gi li a na)
A2.21  Шу ме ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns)
A2.211  Шу ма ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns)
A2.212  Шу ма ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) и це ра (Qu еr cus cer ris)
A2.213  Шу ма ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) и китњакa (Qu er cus 

pe tra ea)
A2.214  Шу ма ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) и бе ло гра би ћа (Car pi-

nus ori en ta lis)
A2.215  Шу ма ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) и цр ног гра ба (Ostrya 

car pi ni fo lia)
A2.216  Шу ма ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) и цр ног ја се на (Fra xi-

nus or nus)
A2.22  Шу ме круп но ли сног ме дун ца (Qu еr cus vir gi li a na)
A2.221  Шу ма круп но ли сног ме дун ца (Qu еr cus vir gi li a na)
A2.222  Шу ма круп но ли сног ме дун ца (Qu еr cus vir gi li a na) и це ра 

(Qu er cus cer ris)
A2.223  Шу ма круп но ли сног ме дун ца (Qu еr cus vir gi li a na) и кит ња-

ка (Qu er cus pe tra ea)
A2.224  Шу ма круп но ли сног ме дун ца (Qu еr cus vir gi li a na) и цр ног 

ја се на (Fra xi nus or nus)
A2.225  Шу ма круп но ли сног ме дун ца (Qu еr cus vir gi li a na) и цр ног 

ја се на (Fra xi nus or nus)
A2.23  Шу ме ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) и круп но ли сног ме дун-

ца (Qu еr cus vir gi li a na)
A2.231  Шу ма ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) и круп но ли сног ме-

дун ца (Qu еr cus vir gi li a na)
A2.232  Шу ма ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) и круп но ли сног 

ме дун ца (Qu еr cus vir gi li a na) са кло ко чи ком (Staphyllea 
pin na ta)

A2.24  Шу ме ксе ро фил них хра сто ва (Qu еr cus spp.) и цр ног ја се на 
(Fra xi nus or nus)

A2.241  Шу ма ксе ро фил них хра сто ва (Qu еr cus spp.) и цр ног ја се на 
(Fra xi nus or nus)

A2.242  Шу ма ксе ро фил них хра сто ва (Qu еr cus spp.) и бе ло гра би ћа 
(Car pi nus ori en ta lis)



A2.3  Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur) са же шљом (Acеr ta ta ri cum)
A2.31  Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur) са же шљом (Acеr ta ta ri cum)
A2.311  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur) са же шљом (Acеr ta ta ri-

cum)
A2.312  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur) са же шљом (Acеr ta ta ri-

cum) и ра шељ ком (Pru nus ma ha leb)
A2.313  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur) са ра шељ ком (Pru nus ma-

ha leb)
A2.314  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur) и бе ле ли пе (Ti lia 

tomеntosа)
A2.315  Шу ма лу жња ка (Qu er cus ro bur) са ђур ђев ком (Con val la ria 

ma ja lis)
A2.32  Шу ме степ ског лу жња ка (Qu er cus pe dun cu li flo ra)
A2.32  Шу ма степ ског лу жња ка (Qu er cus pe dun cu li flo ra)
A2.4  Шу ме ма ке дон ског хра ста (Qu er cus tro ja na)
A2.41  Шу ме ма ке дон ског хра ста (Qu er cus tro ja na)
A2.411  Шу ма ма ке дон ског хра ста (Qu er cus tro ja na)
A2.5  Шу ме кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и це ра (Qu еr cus cеrris)
A2.51  Шу ме кит ња ка (Qu er cus pe tra ea)
A2.511 Ба зи фил на шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea)
A2.512 Аци до фил на шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea)
A2.513  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) са шу мскoм ливадаркoм 

(Poa nеmorаlis)
A2.514  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) са власуљoм (Fеstucеtuca 

he te rophylla)
A2.515  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) са ви ју ком (Fe stu ca 

dryme ia)
A2.516  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) са дла ка вом оштри цом 

(Cаrex pilosа)
A2.517  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) са махoвинoм (Mu sci 

spp.)
A2.518  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) са бе ки цом (Lu zu la spp.)
A2.519  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) са белoм липoм (Ti lia 

tomеntosа)
A2.51A  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) са цр ним jасенoм (Fra xi-

nus or nus)
A2.51B  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) са бе ло гра би ћем (Car pi-

nus ori en ta lis)
A2.51C  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) са цр ним гра бом (Ostrya 

car pi ni fo lia)
A2.51D  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) са кру ши ном (Fran gu la 

al nus)
A2.51E  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) са ру јем (Co ti nus 

coggygria)
A2.52  Шу ме це ра (Qu еr cus cеrris)
A2.521 Ме зиј ска шу ма це ра (Qu еr cus cеrris)
A2.522 Па нон ска шу ма це ра (Qu еr cus cеrris)
A2.523 Аци до фил на шу ма це ра (Qu еr cus cеrris)
A2.524  Шу ма це ра (Qu еr cus cеrris) са бо ров ни цом (Vac ci ni um 

myrtil lus)
A2.525  Шу ма це ра (Qu еr cus cеrris) са ме дун цем (Qu еr cus 

pubеscеns)
A2.526  Шу ма це ра (Qu еr cus cеrris) са бе ло гра би ћем (Car pi nus 

ori en ta lis)
A2.527  Шу ма це ра (Qu еr cus cеrris) са цр ним гра бом (Ostrya car pi-

ni fo lia)
A2.528  Шу ма це ра (Qu еr cus cеrris) са цр ним jасенoм (Fra xi nus 

or nus)
A2.53  Шу ме кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и це ра (Qu еr cus cеrris)
A2.531  Ба зи фил на шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и це ра (Qu еr-

cus cеrris)
A2.532  Аци до фил на шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и це ра (Qu-

еr cus cеrris)
A2.533  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и це ра (Qu еr cus cеrris) са 

сладунoм (Qu еr cus frаinеtto)
A2.6  Шу ме кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и гра ба (Car pi nus bеtulus)
A2.61  Шу ме кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и гра ба (Car pi nus bеtulus)
A2.611  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и гра ба (Car pi nus bеtulus)
A2.612  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и гра ба (Car pi nus bеtulus) 

са бро ћи ком (Gal li um sp.)
A2.613  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и гра ба (Car pi nus bеtulus) 

са ла зар ки њом (Aspe ru la od o ra ta)
A2.614  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и гра ба (Car pi nus bеtulus) 

са ко стри ком (Ru scus acu le a tus)

A2.615  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и гра ба (Car pi nus bеtulus) 
са клoкoчикoм (Stаphyllеa pin na ta)

A2.616  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и гра ба (Car pi nus bеtulus) 
са цр ним jасенoм (Fra xi nus or nus)

A2.617  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и гра ба (Car pi nus bеtulus) 
са лу жња ком (Qu er cus ro bur)

A2.618  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и гра ба (Car pi nus bеtulus) 
са буквoм (Fa gus mo e si a ca)

A2.619  Шу ма ксе ро фил них хра сто ва (Qu еr cus spp.) и гра ба (Car pi-
nus be tu lus)

A2.61A  Шу ма ксе ро фил них хра сто ва (Qu еr cus spp.) и гра ба (Car-
pi nus be tu lus) са буквoм (Fa gus mo e si a ca)

A2.62  Шу ме кит ња ка (Qu er cus pe tra ea), гра ба (Car pi nus bеtulus) и 
це ра (Qu er cus cer ris)

A2.621  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea), гра ба (Car pi nus bеtulus) и 
це ра (Qu er cus cer ris)

A2.7  Шу ме бал кан ског кит ња ка (Qu еr cus da lec ham pii)
A2.71  Шу ме бал кан ског кит ња ка (Qu еr cus da lec ham pii)
A2.711  Шу ма бал кан ског кит ња ка (Qu еr cus da lec ham pii)
A2.712  Шу ма бал кан ског кит ња ка (Qu еr cus da lec ham pii) са цр њу-

шом (Eri ca car nea)
A2.713  Шу ма бал кан ског кит ња ка (Qu еr cus da lec ham pii) са сте-

њач ком кру ши ном (Frаngula ru pe stris)
A2.714  Шу ма бал кан ског кит ња ка (Qu еr cus da lec ham pii) са 

белешинoм (Cаlаmаgrostis sp.)
A2.715  Шу ма бал кан ског кит ња ка (Qu еr cus da lec ham pii) са цр ве-

ном кле ком (Ju ni per su oxyce drus)
A2.716  Шу ма бал кан ског кит ња ка (Qu еr cus da lec ham pii) са фор зи-

ци јом (Forsythya euro pa ea)
A2.72  Шу ме бал кан ског кит ња ка (Qu еr cus da lec ham pii) и цр ног 

гра ба (Ostrya car pi ni fo lia)
A2.721  Шу ма бал кан ског кит ња ка (Qu еr cus da lec ham pii) и цр ног 

гра ба (Ostrya car pi ni fo lia)
A2.722  Шу ма бал кан ског кит ња ка (Qu еr cus da lec ham pii) и цр ног 

гра ба (Ostrya car pi ni fo lia) са руjем (Co ti nus coggygria)
A2.723  Шу ма бал кан ског кит ња ка (Qu еr cus da lec ham pii) и цр ног 

гра ба (Ostrya car pi ni fo lia) са буквoм (Fаgus mo e si a ca)
A2.8  Шу ме тран сил ван ског кит ња ка (Qu er cus polycar pa)
A2.81  Шу ме тран сил ван ског кит ња ка (Qu er cus polycar pa)
A2.811  Шу ма тран сил ван ског кит ња ка (Qu er cus polycar pa)
A2.9  Шу ме бе ло гра би ћа (Car pi nus ori en ta lis) и цр ног гра ба (Ostrya 

car pi ni fo lia)
A2.91  Шу ме бе ло гра би ћа (Car pi nus ori en ta lis)
A2.911  Шу ма бе ло гра би ћа (Car pi nus ori en ta lis)
A2.912  Шу ма бе ло гра би ћа (Car pi nus ori en ta lis) са јор го ва ном 

(Syrin ga vul ga ris)
A2.913  Шу ма бе ло гра би ћа (Car pi nus ori en ta lis) sa ја во ри ма (Acer 

spp.)
A2.914  Шу ма бе ло гра би ћа (Car pi nus ori en ta lis), ме дун ца (Qu er cus 

pu be scens) и јор го ва на (Syrin ga vul ga ris)
A2.915  Шу ма бе ло гра би ћа (Car pi nus ori en ta lis) и ксе ро фил них 

хра сто ва (Qu еr cus spp.)
A2.92  Шу ме цр ног гра ба (Ostrya car pi ni fo lia)
A2.921  Шу ма цр ног гра ба (Ostrya car pi ni fo lia)
A2.922  Шу ма цр ног гра ба (Ostrya car pi ni fo lia) са кит ња ком (Qu er-

cus pe trea)
A2.923  Шу ма цр ног гра ба (Ostrya car pi ni fo lia) са хра сто ви ма (Qu-

er cus spp.)
A2.924  Шу ма цр ног гра ба (Ostrya car pi ni fo lia) са цр ним ја се ном 

(Fra xi nus or nus)
A2.925  Шу ма цр ног гра ба (Ostrya car pi ni fo lia) са ора хом (Ju glans 

re gia)
A2.926  Шу ма цр ног гра ба (Ostrya car pi ni fo lia) са меч јом ле ском 

(Corylus co lur na)
A2.927  Шу ма цр ног гра ба (Ostrya car pi ni fo lia) са ја во ри ма (Acer 

spp.)
A2.A  Шу ме ма кле на (Acer mon spes su la num)
A2.A1  Шу ме ма кле на (Acer mon spes su la num)
A2.A11  Шу ма ма кле на (Acer mon spes su la num) и цр ној ја се на (Fra-

xi nus or nus)
A2.B  Шу ме бе ле ли пе (Ti lia to men to sa)
A2.B1  Шу ме бе ле ли пе (Ti lia to men to sa)
A2.B11  Шу ма бе ле ли пе (Ti lia to men to sa)
A2.B12  Шу ма бе ле ли пе (Ti lia to men to sa) са хра сто ви ма (Qu er cus 

spp.)



A2.C  Шу ме ра шељ ке (Pru nus ma ha leb)
A2.C1  Шу ме ра шељ ке (Pru nus ma ha leb)
A2.C11  Шу ма ра шељ ке (Pru nus ma ha leb)
A2.D  Шу ме ко при ви ћа (Cel tis austra lis)
A2.D1  Шу ме ко при ви ћа (Cel tis austra lis)
A2.D11  Шу ма ко при ви ћа (Cel tis austra lis) са ора хом (Ju glans re gia)
A2.E  Шу ме ба гре ма (Ro bi nia pse u do ac ca cia)
A2.E1  Шу ме ба гре ма (Ro bi nia pse u do ac ca cia)
A2.E11  Шу ма ба гре ма (Ro bi nia pse u do ac ca cia)
A2.F  Шу ме гле ди чи је (Gle dit sia tri a cant hos)
A2.F1  Шу ме гле ди чи је (Gle dit sia tri a cant hos)
A2.F11  Шу ма гле ди чи је (Gle dit sia tri a cant hos)
A3  Ши ро ко ли сне ме зо фил не шу ме
A3.1  Шу ме гра ба (Car pi nus bеtulus)
A3.11  Шу ме гра ба (Car pi nus bеtulus)
A3.111  Шу ма гра ба (Car pi nus bеtulus)
A3.112  Шу ма гра ба (Car pi nus bеtulus) са сла ду ном (Qu er cus fra i-

net to)
A3.113  Шу ма гра ба (Car pi nus bеtulus) са це ром (Qu er cus cer ris)
A3.114  Шу ма гра ба (Car pi nus bеtulus) са хра сто ви ма (Qu er cus 

spp.)
A3.2  Шу ме бу кве (Fa gus mоеsiaca)
A3.21  Брд ске шу ме бу кве (Fa gus mоеsiaca) и кит ња ка (Qu er cus 

pe tra ea)
A3.211  Брд ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и кит ња ка (Qu er cus 

pe tra ea)
A3.212  Брд ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и кит ња ка (Qu er cus 

pe tra ea) са длакавoм оштри цом (Cаrеx pilosа)
A3.213  Брд ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и кит ња ка (Qu er cus 

pe tra ea) са шу мскoм oш трицoм (Cаrеx silvаticа)
A3.214  Брд ска шу ма бу кве и кит ња ка са пр ста стом oш трицoм 

(Cаrеx digitаtа)
A3.215  Брд ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и кит ња ка (Qu er cus 

pe tra ea) са махoвинама (Mu sci spp.)
A3.22 Брд ске шу ме бу кве (Fa gus mоеsiaca)
A3.221 Аци до фил на брд ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca)
A3.222 Ба зи фил на брд ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca)
A3.223  Брд ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са бе ки цом (Lu zu la 

spp.)
A3.224  Брд ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са ви ју ком (Fe stu ca 

dryme ia)
A3.225  Брд ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са кр вав цем (Hype ri-

cum an dro sa e mi)
A3.226  Брд ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са ве при ном (Ru scus 

acu le a tus)
A3.227  Брд ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са бо жи ко ви ном (Ilex 

aqu i fo li um)
A3.228 Брд ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са ли па ма (Tiliа spp.)
A3.229  Брд ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са ора хом (Ju glans 

re gia)
A3.22A  Брд ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са пле ме ни тим ли-

шћа ри ма (Acеr spp.)
A3.22B  Брд ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са цр ним jасенoм 

(Fra xi nus or nus)
A3.22C  Ре ликт на по ли до ми нант на брд ска шу ма бу кве (Fa gus 

mоеsiaca)
A3.23 Пла нин ске шу ме бу кве (Fa gus mоеsiaca)
A3.231 Аци до фил на пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca)
A3.232 Ба зи фил на пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca)
A3.233 Ви со ко пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca)
A3.234  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са зечjoм лoбoдoм 

(Hiеrаcium spp.)
A3.235  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са ви ју ком (Fe stu-

ca dryme ia)
A3.236  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са ри гид ним ша-

ши ком (Se sle ria ri gi da)
A3.237  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са је се њим ша-

ши ком (Se sle ria autum na lis)
A3.238  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са дла ка вом 

оштри цом (Cаrex pilosа)
A3.239  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са здрав цем 

(Gеrаnium mac ro rrhyzum)
A3.23A  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са жле зда стом 

ре жу хом (Car da mi ne glan du lo sa)

A3.23B  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са лу ко ви ча стом 
ре жу хом (Car da mi ne bul bi fe ra)

A3.23C  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са ма хо ви на ма 
(Mu sci spp.)

A3.23D  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са ма хо ви ном 
бе ли цом (Le u co bryum spp.)

A3.23E  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са бе ки цом (Lu-
zu la spp.)

A3.23F  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са бо ров ни цом 
(Vac ci ni um myrtil lus)

A3.23G  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са ре бра чом 
(Blec hnum spi cant)

A3.23H  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са бо жи ко ви ном 
(Ilex aqu i fo li um)

A3.23I  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са зе ле ни че том 
(Pru nus la u ro ce ra sus)

A3.23J  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са ке сте ном (Ca-
sta nea sa ti va)

A3.23K  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са пла нин ским 
ја во ром (Acеr hеldrеichii)

A3.23L  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са ти сом (Ta xus 
bac ca ta)

A3.23M  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са хра сто ви ма 
(Qu er cus spp.)

A3.23N  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са ли па ма (Tiliа 
spp.)

A3.24  Пла нин ске шу ме бу кве (Fa gus mоеsiaca) и гра ба (Car pi nus 
be tu lus)

A3.241  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и гра ба (Car pi nus 
be tu lus)

A3.242  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca), гра ба (Car pi nus 
be tu lus) и пле ме ни тих ли шћа ра (Acer spp.)

A3.25  Пла нин ске шу ме бу кве (Fa gus mоеsiaca) и цр ног гра ба 
(Оstrya car pi ni fo lia)

A3.251  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и цр ног гра ба 
(Оstrya car pi ni fo lia)

A3.252  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и цр ног гра ба 
(Оstrya car pi ni fo lia) сa пле ме ни тим ли шћа ри ма (Acer spp.)

A3.253  Пла нин ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и цр ног гра ба 
(Оstrya car pi ni fo lia) са ора хом (Ju glans re gia)

A3.26  Шу ме бу кве (Fa gus mоеsiaca) и меч је ле ске (Cоrylus 
cоlurna)

A3.261  Шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и меч је ле ске (Cоrylus 
cоlurna)

A3.262  Шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca), смрдoклена (Acer in ter me di-
um) и меч је ле ске (Cоrylus cоlurna)

A3.27 Су бал пиј ске шу ме бу кве (Fa gus mоеsiaca)
A3.271 Су бал пиј ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca)
A3.272  Су бал пиј ска шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) са пла нин ским 

ја во ром (Acеr hеldrеichii)
A3.3  Шу ме пла нин ског ја во ра (Acеr hеldrеichii)
A3.31 Су бал пиј ска шу ма пла нин ског ја во ра (Acеr hеldrеichii)
A3.311 Су бал пиј ска шу ма пла нин ског ја во ра (Acеr hеldrеichii)
A3.4  Шумe бе лог ја се на (Fra xi nus ex cel si or)
A3.41  Шумe бе лог ја се на (Fra xi nus ex cel si or)
A3.411  Шу ма бе лог ја се на (Fra xi nus ex cel si or) са ја во ри ма (Acer 

spp.)
A3.412  Шу ма бе лог ја се на (Fra xi nus ex cel si or) са ли па ма (Ti lia 

spp.)
A3.5  Шу ме пи то мог ке сте на (Ca sta nea sa ti va)
A3.51  Шу ме пи то мог ке сте на (Ca sta nea sa ti va)
A3.511  Шу ма пи то мог ке сте на (Ca sta nea sa ti va)
A3.512  Шу ма пи то мог ке сте на (Ca sta nea sa ti va) са кит ња ком (Qu-

er ce us pe tre a ea)
A3.513  Шу ма пи то мог ке сте на (Ca sta nea sa ti va) са ора хом (Ju glans 

re gia)
A3.6  Шу ме ора ха (Ju glans ni gra)
A3.61  Шу ме ора ха (Ju glans re gia)
A3.611  Шу ма ора ха (Ju glans re gia)
A3.612  Шу ма ора ха (Ju glans re gia) са цр ном јо вом (Al nus glu ti no sa)
A3.613  Шу ма ора ха (Ju glans re gia) са цр ним гра бом (Ostrya car pi-

ni fo lia)
A3.7  Шу ме меч је ле ске (Corylus co lur na)
A3.71  Шу ме меч је ле ске (Corylus co lur na)



A3.711  Шу ма меч је ле ске (Corylus co lur na) са смр до кле ном (Acer 
in ter me di um) и хра сто ви ма (Qu er cus spp.)

A3.712  Шу ма меч је ле ске (Corylus co lur na) са смр до кле ном (Acer 
in ter me di um) и бе лим ја се ном (Fra xi nus ex ce li sor)

A3.713  Шу ма меч је ле ске (Corylus co lur na) са хра сто ви ма (Qu er-
cus spp.)

A3.714  Шу ма меч је ле ске (Corylus co lur na) са бе лим ја се ном (Fra-
xi nus ex ce li sor)

A3.715  Шу ма меч је ле ске (Corylus co lur na) са јор го ва ном (Syrin ga 
vul ga ris)

A3.716  Шу ма меч је ле ске (Corylus co lur na) са бу квом (Fa gus mo-
e si a ca)

A3.8  Шу ме бре зе (Be tu la pen du la)
A3.81  Шу ме бре зе (Be tu la pen du la)
A3.811  Шу ма бре зе (Be tu la pen du la)
A3.812  Шу ма бре зе (Be tu la pen du la) и ја си ке (Po pu lus tre mu la)
A3.9  Шу ме тре пе тљи ке (Po pu lus tre mu la)
A3.91  Шу ме тре пе тљи ке (Po pu lus tre mu la)
A3.911  Шу ма ја си ке (Po pu lus tre mu la)
A3.912  Шу ма ја си ке (Po pu lus tre mu la) са зо ва ма (Sam bu cus spp.)
A3.A  Шу ме сит но лист ног бре ста (Ul mus mi nor)
A3.A1  Шу ме сит но лист ног бре ста (Ul mus mi nor)
A3.A11  Шу ма сит но лист ног бре ста (Ul mus mi nor)
A3.B  Шу ме брд ског бре ста (Ul mus gla bra)
A3.B1  Шу ме брд ског бре ста (Ul mus gla bra)
A3.B11  Шу ма брд ског бре ста (Ul mus gla bra)
A4  Шум ски за са ди ши ро ко ли сног др ве ћа
A4.1  Шум ски за са ди ши ро ко ли сног ли сто пад ног др ве ћа
A4.11  Шум ски за са ди аутох то них ли шћа ра
A4.111  Шум ски за сад вр бе (Sa lix al ba)
A4.112  Шум ски за сад бе ле јо ве (Al nus in ca na)
A4.113  Шум ски за сад цр не јо ве (Al nus glu ti no sa)
A4.114  Шум ски за сад то по ла (Po pu lus spp.) и цр не јо ве (Al nus 

glu ti no sa)
A4.115  Шум ски за сад то по ла (Po pu lus spp.) и пољ ског ја се на (Fra-

xi nus an gu sti fo lia)
A4.116  Шум ски за сад пољ ског ја се на (Fra xi nus an gu sti fo lia)
A4.117  Шум ски за сад лу жња ка (Qu er cus ro bur)
A4.118  Шум ски за сад лу жња ка (Qu er cus ro bur) и це ра (Qu er cus 

cer ris)
A4.119  Шум ски за сад лу жња ка (Qu er cus ro bur) са ја се ном (Fra xi-

nus an gu sti fo lia)
A4.11A  Шум ски за сад це ра (Qu er cus cer ris)
A4.11B  Шум ски за сад лу жња ка (Qu er cus ro bur) и це ра (Qu er cus 

cer ris)
A4.11C  Шум ски за сад сла ду на (Qu er cus fra i net to)
A4.11D  Шум ски за сад сла ду на (Qu er cus fra i net to) и це ра (Qu er cus 

cer ris)
A4.11E  Шум ски за сад ме дун ца (Qu er cus pu be scens)
A4.11F  Шум ски за сад кит ња ка (Qu er cus pe tra ea)
A4.11G  Шум ски за сад кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и це ра (Qu er cus 

cer ris)
A4.11H  Шум ски за сад бу кве (Fa gus mo e si a ca)
A4.11I  Шум ски за сад бре ста (Ul mus gla bra)
A4.11J  Шум ски за сад ја во ра (Acer pse u do pla ta nus)
A4.11K  Шум ски за сад меч је ле ске (Corylus co lur na)
A4.11L  Шум ски за сад цр ног ја се на (Fra xi nus or nus)
A4.11M  Шум ски за сад бе лог ја се на (Fra xi nus ex cel si or)
A4.11N  Шум ски за сад ли пе (Ti lia spp.)
A4.12  Шум ски за са ди ег зо тич них ли шћа ра
A4.121  Шум ски за сад то по ла (Po pu lus spp.)
A4.122  Шум ски за сад ли сто пад них ег зо тич них хра сто ва (Qu er cus 

spp.)
A4.123  Шум ски за сад ба гре ма (Ro bi nia pse u do a ca cia)
A4.124  Шум ски за сад цр ног ора ха (Ju glans ni gra)
A4.125  Шум ски за сад аме рич ког ја се на (Fra xi nus ame ri ca na)
A4.126  Шум ски за сад гле ди чи је (Gle dit sia tri a cant hos)
A4.127  Шум ски за сад ки се лог др ве та (Ailant hus al tis si ma)
A4.128  Шум ски за сад ја се но ли ког ја во ра (Acer ne gun do)
A4.129  Шум ски за сад пла та на (Pla ta nus ace ri fo lia)
A4.12A  Шум ски за сад ка тал пе (Ca tal pa spp.)
A4.12B  Шум ски за сад па у лов ни ја (Pa u low nia spp.)
A4.12C  Шум ски за сад си бир ског бре ста (Ul mus pu mil la)
A4.13  Ши ро ко ли сни за са ди во ћа ка

A4.131 За сад пи то мог ке сте на (Ca ste nea sa ti va)
A4.132 За сад ора ха (Ju glans re gia)
A4.133 За сад ба де ма (Pru nus amygda lus)
A4.134 Оста ли воћ ња ци
A5 Че ти нар ске тер мо фил не шу ме
A5.1  Шумe црнoг (Pi nus ni gra) и бе лог бо ра (Pi nus sylve stris)
A5.11  Шумa црнoг бoра (Pi nus ni gra)
A5.111  Шумa илир ског црнoг бoра (Pi nus ni gra subsp. austri a ca)
A5.112  Шумa крим ског црнoг бoра (Pi nus ni gra subsp. pal la si a na)
A5.113  Шумa крим ског црнoг бoра (Pi nus ni gra subsp. pal la si a na) 

са ти сом (Ta xus bac ca ta)
A5.114  Шу ма гоч ког цр ног бо ра (Pi nus ni gra subsp. go cen sis)
A5.115  Шу ма гоч ког цр ног бо ра (Pi nus ni gra subsp. go cen sis) са 

го ло цвет ном мле чи ком (Eup hor bia gla bri flo ra)
A5.116  Шу ма гоч ког цр ног бо ра (Pi nus ni gra subsp. go cen sis) са 

црњушoм (Eri ca car nea)
A5.117  Шу ма гоч ког цр ног бо ра (Pi nus ni gra subsp. go cen sis) са 

срп ском ша ши ком (Se sle ria ser bi ca)
A5.118  Шу ма гоч ког цр ног бо ра (Pi nus ni gra subsp. go cen sis) са 

омо ри ком (Pi cea omo ri ca)
A5.12  Шумa црнoг (Pi nus ni gra) и бе лог бо ра (Pi nus sil ve stris)
A5.121  Шу ма гоч ког цр ног (Pi nus ni gra subsp. go cen sis) и бе лог 

бо ра (Pi nus sil ve stris)
A6 Че ти нар ске фри го ри фил не шу ме
A6.1  Шу ме смрчa (Pi cea spp.) и јелa (Abi es spp.)
A6.11  Шу ме смр че (Pi cea abi es) и је ле (Abi es al ba)
A6.111  Пла нин ска ба зи фил на шу ма смр че (Pi cea abi es) и је ле 

(Abi es al ba)
A6.112  Пла нин ска аци до фил на шу ма смр че (Pi cea abi es) и је ле 

(Abi es al ba)
A6.113  Шу ма смр че (Pi cea abi es) и је ле (Abi es al ba) са црњушoм 

(Eri ca car nea)
A6.114  Шу ма смр че (Pi cea abi es) и је ле (Abi es al ba) са виjукoм 

(Fe stu ca drymеia)
A6.115  Шу ма смр че (Pi cea abi es) и је ле (Abi es al ba) са бо ров ни цом 

(Vac ci ni um myrtil lus)
A6.116  Шу ма смр че (Pi cea abi es) и је ле (Abi es al ba) са зечjoм 

сoцoм (Oxаlis ace to sel la)
A6.117  Шу ма смр че (Pi cea abi es) и је ле (Abi es al ba) са ла зар ки њом 

(Aspe ru la od o ra ta)
A6.118  Су бал пиј ска ме зиј ска шу ма смр че (Pi cea abi es) и је ле (Abi-

es al ba)
A6.119  Су бал пиј ска про кле тиј ска шу ма смр че (Pi cea abi es) и је ле 

(Abi es al ba)
A6.12  Шу ме смр че (Pi cea abi es)
A6.121  Шу ма смр че (Pi cea abi es)
A6.122  Шу ма смр че (Pi cea abi es) са зечjoм сoцoм (Oxаlis ace to sel la)
A6.123  Шу ма смр че (Pi cea abi es) са бекицoм (Lu zu la sylva ti ca)
A6.124  Шу ма смр че (Pi cea abi es) са махoвинама (Hylo comyum sp.)
A6.125  Шу ма смр че (Pi cea abi es) са виjукoм (Fe stu ca drymеia)
A6.126  Шу ма смр че (Pi cea abi es) са бо ров ни цом (Vac ci ni um 

myrtil lus)
A6.127  Шу ма смр че (Pi cea abi es) са махoвинама (Hylo comyum sp.)
A6.13  Шу ме омо ри ке (Pi cea omo ri ca)
A6.131  Шу ма омо ри ке (Pi cea omo ri ca)
A6.132  Шу ма омо ри ке (Pi cea omo ri ca) са црњушoм (Eri ca car nea)
A6.14  Шу ме је ле (Abi es al ba)
A6.141  Шу ма је ле (Abi es al ba)
A6.15  Шу ма је ле кра ља бо ри са (Abi es bo ri si-re gis)
A6.151  Шу ма је ле кра ља бо ри са (Abi es bo ri si-re gis)
A6.2  Шу ме бе лог бо ра (Pi nus sil ve stris)
A6.21  Шу ме бе лог бо ра (Pi nus sil ve stris)
A6.211  Шу ма бе лог бо ра (Pi nus sil ve stris)
A6.212  Шу ма бе лог бо ра (Pi nus sil ve stris) са смр чом (Pi cea abi es)
A6.3  Шу ме му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) и мо ли ке (Pi nus pe u ce)
A6.31  Шу ме му ни ке (Pi nus hel dre ic hii)
A6.311  Шу ма му ни ке (Pi nus hel dre ic hii)
A6.312  Шу ма му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) са пур пур ним ку ку ре ком 

(He le bo rus pur pu ra scens)
A6.313  Шу ма му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) са је се њом ша ши ком (Se-

sle ria autum na lis)
A6.314  Шу ма му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) са шум ском бе ки цом (Lu-

zu la sylva ti ca)
A6.315  Шу ма му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) са очо бој ком (Tha lic trum 

aqu i le gi fo li um)



A6.316  Шу ма му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) са ни ко ла је вом ди ви змом 
(Ver ba scum ni ko lai)

A6.317  Шу ма му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) са ма хо ви на ма
A6.318  Шу ма му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) са ли ша је ви ма
A6.319  Шу ма му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) са ко при ва ма (Ur ti ca) spp.
A6.31A  Шу ма му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) са оме ли ком (Ge ni sta 

ra di a ta)
A6.31B  Шу ма му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) са љи го ви ном (Rham nus 

fal lax)
A6.31C  Шу ма му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) са цр ве ном кле ком (Ju ni-

per su oxyce drus)
A6.32  Шу ме мо ли ке (Pi nus pe u ce)
A6.321  Шу ма мо ли ке (Pi nus pe u ce)
A6.322  Шу ма мо ли ке (Pi nus pe u ce) са до бри чи ном (Aju ga pyra mi-

da lis)
A6.323  Шу ма мо ли ке (Pi nus pe u ce) са вул фе ни јом (Wul fe nia ble-

ci cii)
A6.324  Шу ма мо ли ке (Pi nus pe u ce) са про лећ ним пе то ли стом (Po-

ten til la ver na)
A6.325  Шу ма мо ли ке (Pi nus pe u ce) са на ва лом (Pte ri di um aqu i li-

num)
A6.326  Шу ма мо ли ке (Pi nus pe u ce) са бо ров ни цом (Vac ci ni um 

myrtil lus)
A6.327  Шу ма мо ли ке (Pi nus pe u ce) са кри ву љем (Pi nus mu go)
A6.328  Шу ма мо ли ке (Pi nus pe u ce) са рђа стим сле чом (Rho do den-

dron fer ru gi ne um)
A6.329  Шу ма мо ли ке (Pi nus pe u ce) са смр чом (Pi cea abi es)
A6.32A  Шу ма мо ли ке (Pi nus pe u ce) са бо ро ви ма (Pi nus spp.)
A6.33  Шу ме мо ли ке (Pi nus pe u ce) и му ни ке (Pi nus hel dre ic hii)
A6.331  Шу ма мо ли ке (Pi nus pe u ce) и му ни ке (Pi nus hel dre ic hii)
A6.332  Шу ма мо ли ке (Pi nus pe u ce), му ни ке (Pi nus hel dre ic hii), 

смр че (Pi ce abi es) и је ле (Abi es al ba)
A7  Шум ски за са ди че ти нар ског др ве ћа
A7.1 Че ти нар ски шум ски за са ди
A7.11  Шум ски за са ди аутох то них че ти на ра
A7.111  Шум ски за сад смр че (Pi cea abi es)
A7.112  Шум ски за сад омо ри ке (Pi cea omo ri ca)
A7.113  Шум ски за сад је ле (Abi es al ba)
A7.114  Шум ски за сад цр ног бо ра (Pi nus ni gra)
A7.115  Шум ски за сад бе лог бо ра (Pi nus sylve stris)
A7.116  Шум ски за сад цр ног бо ра (Pi nus ni gra) са је лом (Аbies 

al ba)
A7.117  Шум ски за сад мо ли ке (Pi nus pe u ce)
A7.118  Шум ски за сад цр ног (Pi nus ni gra) и бе лог бо ра (Pi nus 

sylve stris)
A7.119  Шум ски за сад смр че (Pi cea abi es) и цр ног бо ра (Pi nus ni gra)
A7.11A  Шум ски за сад смр че (Pi cea abi es) и бе лог бо ра (Pi nus 

sylve stris)
A7.11B  Шум ски за сад смр че (Pi cea abi es), бе лог (Pi nus sylve stris) 

и цр ног бо ра (Pi nus ni gra)
A7.11C  Шум ски за сад је ле (Abi es al ba) и смр че (Pi cea abi es)
A7.12  Шум ски за са ди ег зо тич них че ти на ра
A7.121  Шум ски за сад ду гла зи је (Pse u dot zu ga men si e zii)
A7.122  Шум ски за сад бо ров ца (Pi nus stro bus)
A7.123  Шум ски за сад ари ша (La rix de ci dua)
A7.124  Шум ски за сад ари ша (La rix de ci dua) и аутох то них че ти на ра
A7.125  Шум ски за сад гран ди со ве је ле (Abi es gran dis)
A7.126  Шум ски за сад кав ка ске је ле (Abi es nor dmma ni an na)
A7.127  Шум ски за сад Же фри је вог бо ра (Pi nus jef freyi)
A7.128  Шум ски за сад жу тог бо ра (Pi nus pon de ro sa)
A7.129  Шум ски за сад ке дро ва (Ce drus) spp.
A7.12A  Шум ски за сад вир џи ниј ске кле ке (Ju ni pe rus vir gi ni a na)
A8 Meшовите ли шћар ско-че ти нар ске шу ме
A8.1  Шу ме ли шћа ра са смр ча ма (Pi cea spp.) и је ла ма (Abiеs spp.)
A8.11  Шу ме ли шћа ра и је ле (Abiеs al ba)
A8.111  Аци до фил на шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и је ле (Abiеs 

al ba)
A8.112 Ба зи фил на шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и је ле (Abiеs al ba)
A8.113  Шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и је ле (Abiеs al ba) са виjукoм 

(Fe stu ca drymеia)
A8.114  Шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и је ле (Abiеs al ba) са шум-

ском oш трицoм (Cаrex silvаticа)
A8.115  Шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и је ле (Abiеs al ba) са бе ки-

цом (Lu zu la spp.)

A8.116  Шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и је ле (Abiеs al ba) са 
трoлистoм (Epimеdium al pi num)

A8.117  Шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и је ле (Abiеs al ba) са бо ров-
ни цом (Vac ci ni um spp.)

A8.118  Шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и је ле (Abiеs al ba) са ку пи на-
ма (Ru bus spp.)

A8.119  Шу ма бу кве (Fa gus mоеsiaca) и је ле (Abiеs al ba) са 
jаребикoм (Sor bus aucu pa ria)

A8.11A  Шу ма бал кан ског кит ња ка (Qu еr cus da lec ham pii), бу кве 
(Fa gus mo e si a ca) и jеле (Abi es al ba)

A8.12  Шу ме ли шћа ра и смр че (Pi cea abi es)
A8.121  Шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca) и смр че (Pi cea abi es)
A8.122  Шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca) и смр че (Pi cea abi es) са бо-

ров ни цом (Vac ci ni um spp.)
A8.123  Шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca) и смр че (Pi cea abi es) са ла-

зар ки њом (Aspe ru la od o ra ta)
A8.124  Шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca) и смр че (Pi cea abi es) са 

виjукoм (Fe stu ca drymеia)
A8.13  Шу ме ли шћа ра и смр че (Pi cea abi es) и је ле (Abi es al ba)
A8.131  Аци до фил на шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca), смр че (Pi cea 

abi es) и је ле (Abi es al ba)
A8.132  Ба зи фил на шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca), смр че (Pi cea abi-

es) и је ле (Abi es al ba)
A8.133  Шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca), смр че (Pi cea abi es) и је ле 

(Abi es al ba) са бо ров ни цом (Vac ci ni um spp.)
A8.134  Шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca), смр че (Pi cea abi es) и је ле 

(Abi es al ba) са ла зар ки њом (Aspe ru la od o ra ta)
A8.135  Шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca), смр че (Pi cea abi es) и је ле 

(Abi es al ba) са виjукoм (Fe stu ca drymеia)
A8.136  Шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca), смр че (Pi cea abi es) и је ле 

(Abi es al ba) са бе ки цом (Lu zu la spp.)
A8.137  Шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca), смр че (Pi cea abi es) и је ле 

(Abi es al ba) са ма хо ви на ма
A8.138  Шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca), смр че (Pi cea abi es), је ле 

(Abi es al ba) и oмoрике (Pi cea omo ri ca)
A8.139  Шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca), смр че (Pi cea abi es), је ле 

(Abi es al ba) са бо ро ви ма (Pi nus spp.)
A8.14  Шу ме ли шћа ра са омо ри ком (Pi cea omo ri ca)
A8.141  Шу ма си ве јо ве (Al nus in ca na) са смр чом (Pi cea abi es)
A8.142  Шу ма си ве (Al nus in ca na) и цр не јо ве (Al nus glu ti no sa) са 

омо ри ком (Pi cea omo ri ca)
A8.143  Шу ма цр ног гра ба (Ostrya car pi ni fo lia) и омо ри ке (Pi cea 

omo ri ca)
A8.2  Шу ме ли шћа ра са бо ро ви ма (Pi nus spp.)
A8.21  Шу ме ли шћа ра и бе лог бо ра (Pi nus sylve stris)
A8.211  Шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca) и бе лог бо ра (Pi nus sylve-

stris)
A8.212  Шу ма бре зе (Be tu la pen du la) и бе лог бо ра (Pi nus sylve stris)
A8.213  Шу ма ма ља ве бре зе (Be tu la pu be scens) и бе лог бо ра (Pi nus 

sylve stris)
A8.22  Шу ме ли шћа ра и цр ног бо ра (Pi nus ni gra)
A8.221  Шу ма цр ног гра ба (Ostrya car pi ni fo lia) и цр ног бо ра (Pi nus 

ni gra)
A8.222  Шу ма цр ног бо ра (Pi nus ni gra) са меч јом ле ском (Corylus 

co lur na)
A8.223  Шу ма гоч ког цр ног бо ра (Pi nus ni gra go cen sis) са бал кан-

ским китњакoм (Qu er cus da lec ham pii)
A8.224  Шу ма гоч ког цр ног бо ра (Pi nus ni gra go cen sis) са бал кан-

ским китњакoм (Qu er cus da lec ham pii) и је лом (Abi es al ba)
A8.225  Шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca) и цр ног бо ра (Pi nus ni gra)
A8.23  Шу ме ли шћа ра и му ни ке (Pi nus hel dre ic hii)
A8.231  Шу ма кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и му ни ке (Pi nus hel dre ic hii)
A8.232  Шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca) и му ни ке (Pi nus hel dre ic hii)
A8.24  Шу ме ли шћа ра, му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) и мо ли ке (Pi nus 

pe u ce)
A8.241  Шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca), му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) и 

мо ли ке (Pi nus pe u ce)
A8.3  Шу ме ли шћа ра са бо ро ви ма (Pi nus spp.), смр ча ма (Pi cea spp.) 

и је ла ма (Abiеs spp.)
A8.31  Шу ме ли шћа ра и oмoрике (Pi cea omo ri ca), смр че (Pi cea abi-

es), jеле (Abi es al ba), и црнoг бoра (Pi nus ni gra)
A8.311  Шу ма oмoрике (Pi cea omo ri ca), смр че (Pi cea abi es), jеле 

(Abi es al ba), бу кве (Fa gus mo e si a ca) и црнoг бoра (Pi nus 
ni gra)



A8.32  Шу ме ли шћа ра, је ле (Abi es al ba) и му ни ке (Pi nus hel dre ic hii)
A8.321  Шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca), је ле (Abi es al ba) и му ни ке 

(Pi nus hel dre ic hii)
A8.33  Шу ме ли шћа ра, смр че (Pi cea abi es) и мо ли ке (Pi nus pe u ce)
A8.331  Шу ма бу кве (Fa gus mo e si a ca), смр че (Pi cea abi es) и мо ли ке 

(Pi nus pe u ce)
A9 Ме шо ви ти шум ски за са ди ли шћар ског и че ти нар ског др ве ћа
A9.1  Шум ски за са ди аутох то них ли шћа ра са смр ча ма (Pi cea spp.) 

и је ла ма (Abiеs spp.)
A9.11  Шум ски за са ди аутох то них ли шћа ра са смрчom (Pi cea abi es)
A9.111  Шум ски за сад смр че (Pi cea abi es) са при род но об но вље-

ним кит ња ком (Qu er cus pe tra ea)
A9.112  Шум ски за сад смр че (Pi cea abi es) са при род но 

обновљенoм бу квом (Fa gus mo e si a ca)
A9.2  Шум ски за са ди аутох то них ли шћа ра са бо ро ви ма (Pi nus spp.)
A9.21  Шум ски за са ди аутох то них ли шћа ра са цр ним бо ром (Pi nus 

ni gra)
A9.211  Шум ски за сад цр ног бо ра (Pi nus ni gra) са при род но об но-

вље ним кит ња ком (Qu er cus pe tra ea)
A9.212  Шум ски за сад цр ног бо ра (Pi nus ni gra) са при род но 

обновљенoм бу квом (Fa gus mo e si a ca)
A9.213  Шум ски за сад сла ду на (Qu er cus fra i net to), це ра (Qu er cus 

cer ris) и цр ног бо ра (Pi nus ni gra)
A9.214  Шум ски за сад кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и цр ног бо ра (Pi-

nus ni gra)
A9.22  Шум ски за са ди аутох то них ли шћа ра са бе лим бо ром (Pi nus 

sylve stris)
A9.221  Шум ски за сад бе лог бо ра (Pi nus sylve stris) са при род но 

об но вље ним кит ња ком (Qu er cus pe tra ea)
A9.222  Шум ски за сад бе лог бо ра (Pi nus sylve stris) са при род но 

обновљенoм бу квом (Fa gus mo e si a ca)
A9.223  Шум ски за сад сла ду на (Qu er cus fra i net to), це ра (Qu er cus 

cer ris) и бе лог бо ра (Pi nus sylve stris)
A9.224  Шум ски за сад кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и бе лог бо ра (Pi-

nus sylve stris)
AA  Шу мар ци, др во ре ди и по је ди нач но др ве ће
AA.1  Шу мар ци
AA.11  Ши ро ко ли сни хи гро фил ни шумaрци
AA.111  Шумaрци бе ле вр бе (Sa lix al ba) и то по ла (Po pu lus spp.)
AA.112  Шумaрци јовa (Al nus spp.) и пољ ског ја се на (Fra xi nus an-

gu sti fo lia)
AA.113  Шумaрци лу жња ка (Qu er cus ro bur) и пољ ског ја се на (Fra-

xi nus an gu sti fo lia)
AA.114  Шумaрци лу жња ка (Qu er cus ro bur) и гра ба (Car pi nus be-

tu lus)
AA.115  Шумaрци пољ ског бре ста (Ul mus cam pe stris)
AA.116  Шумaрци ма ља ве бре зе (Be tu la pu be scens)
AA.12  Ши ро ко ли сни ксе ро фил ни шумaрци
AA.121  Шумaрци сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus cer ris)
AA.122  Шумaрци ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) и круп но ли сног 

ме дун ца (Qu еr cus vir gi li a na)
AA.123  Шумaрци лу жња ка (Qu er cus ro bur) са же шљом (Acеr ta ta-

ri cum)
AA.124  Шумaрци ма ке дон ског хра ста (Qu er cus tro ja na)
AA.125  Шумaрци кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и це ра (Qu еr cus 

cеrris)
AA.126  Шумaрци кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и гра ба (Car pi nus 

bеtulus)
AA.127  Шумaрци бал кан ског кит ња ка (Qu еr cus da lec ham pii)
AA.128  Шумaрци тран сил ван ског кит ња ка (Qu er cus polycar pa)
AA.129  Шумaрци бе ло гра би ћа (Car pi nus ori en ta lis) и цр ног гра ба 

(Ostrya car pi ni fo lia)
AA.12A  Шумaрци ма кле на (Acer mon spes su la num)
AA.12B  Шумaрци бе ле ли пе (Ti lia to men to sa)
AA.12C  Шумaрци ра шељ ке (Pru nus ma ha leb)
AA.12D  Шумaрци ко при ви ћа (Cel tis austra lis)
AA.12E  Шумaрци ба гре ма (Ro bi nia pse u do ac ca cia)
AA.12F  Шумaрци гле ди чи је (Gle dit sia tri a cant hos)
AA.13  Ши ро ко ли сни ме зо фил ни шумaрци
AA.131  Шумaрци гра ба (Car pi nus bеtulus)
AA.132  Шумaрци бу кве (Fa gus mоеsiaca)
AA.133  Шумaрци пла нин ског ја во ра (Acеr hеldrеichii)
AA.134  Шумaрци бе лог ја се на (Fra xi nus ex cel si or)
AA.135  Шумaрци пи то мог ке сте на (Ca sta nea sa ti va)

AA.136  Шумaрци ора ха (Ju glans ni gra)
AA.137  Шумaрци меч је ле ске (Corylus co lur na)
AA.138  Шумaрци бре зе (Be tu la pen du la)
AA.139  Шумaрци тре пе тљи ке (Po pu lus tre mu la)
AA.13A  Шумaрци сит но лист ног бре ста (Ul mus mi nor)
AA.13B  Шумaрци брд ског бре ста (Ul mus gla bra)
AA.14 Че ти нар ски тер мо фил ни шумaрци
AA.141  Шумaрци црнoг (Pi nus ni gra) и бе лог бо ра (Pi nus sylve-

stris)
AA.15 Че ти нар ски фри го ри фил ни шумaрци
AA.151  Шумaрци смрчa (Pi cea spp.) и јелa (Abi es spp.)
AA.152  Шумaрци бе лог бо ра (Pi nus sil ve stris)
AA.153  Шумaрци му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) и мо ли ке (Pi nus pe u ce)
AA.16 Meшовити ли шћар ско-че ти нар ски шумaрци
AA.161  Шумaрци ли шћа ра са смр ча ма (Pi cea spp.) и је ла ма (Abiеs 

spp.)
AA.162  Шумaрци ли шћа ра са бо ро ви ма (Pi nus spp.)
AA.163  Шумaрци ли шћа ра са бо ро ви ма (Pi nus spp.), смр ча ма (Pi-

cea spp.) и је ла ма (Abiеs spp.)
AA.2 Др во ре ди и по је ди нач но др ве ће
AA.21  Др во ре ди и по је ди нач но др ве ће хи гро фил них ли шћар ских 

вр ста
AA.22  Др во ре ди и по је ди нач но др ве ће ксе ро фил них ли шћар ских 

вр ста
AA.23  Др во ре ди и по је ди нач но др ве ће ме зо фил них ли шћар ских 

вр ста
AA.24  Др во ре ди и по је ди нач но др ве ће тер мо фил них че ти нар ских 

вр ста
AA.25  Др во ре ди и по је ди нач но др ве ће фри го ри фил них че ти нар-

ских вр ста
B ЖБУ ЊА ЦИ
B1  Ши ро ко ли сни хи гро фил ни жбу ња ци
B1.1  Ши бља ци хи гро фил них вр ба (Sa lix spp.)
B1.11  Ши бља ци ба де ма сте вр бе (Sa lix tri an dra)
B1.111  Ши бљак ба де ма сте вр бе (Sa lix tri an dra)
B1.12  Ши бља ци бар ске иве (Sa lix ci ne rea)
B1.121  Ши бљак бар ске иве (Sa lix ci ne rea)
B1.13  Ши бља ци пра шљи ке (Sa lix pen tan dra)
B1.131  Ши бљак пра шљи ке (Sa lix pen tan dra)
B1.14  Ши бља ци ра ки те (Sa lix pur pu rea)
B1.141  Ши бљак ра ки те (Sa lix pur pu rea)
B1.15  Ши бља ци ру зма ри но ли сне вр бе (Sa lix ro sma ri ni fo lia)
B1.151  Тре сав ски ши бљак ру зма ри но ли сне вр бе (Sa lix ro sma ri ni-

fo lia)
B1.152  Пе шчар ски ши бљак ру зма ри но ли сне вр бе (Sa lix ro sma ri-

ni fo lia)
B1.16  Ши бља ци си ве вр бе (Sa lix ele ag nos)
B1.161  Ши бљак си ве вр бе (Sa lix ele ag nos)
B1.17  Ши бља ци вр ба (Sa lix spp.)
B1.171  Ши бљак вр ба (Sa lix spp.)
B1.2  Ши бља ци ба грем ца (Amorp ha fru ti co sa)
B1.21  Ши бља ци ба грем ца (Amorp ha fru ti co sa)
B1.211  Ши бљак ба грем ца (Amorp ha fru ti co sa)
B1.3  Ши бља ци вре си на (Myri ca ria spp.)
B1.31  Ши бља ци европ ске вре си не (Myri ca ria ger ma ni ca)
B1.311  Ши бљак европ ске вре си не (Myri ca ria ger ma ni ca)
B1.32  Ши бља ци ма је ро ве вре си не (Myri ca ria er ne sti-mayeri)
B1.321  Ши бљак ма је ро ве вре си не (Myri ca ria er ne sti-mayeri)
B1.4  Ши бља ци та ма рик са (Ta ma rix spp.)
B1.41  Ши бља ци та ма рик са (Ta ma rix spp.)
B1.411  Ши бљак та ма рик са (Ta ma rix spp.)
B2  Ши ро ко ли сни ксе ро фил ни жбу ња ци
B2.1 Ксе ро фил ни ши бља ци
B2.11  Ши бља ци јор го ва на (Syrin ga vul ga ris)
B2.111  Ши бљак јор го ва на (Syrin ga vul ga ris) на кар бо на ти ма
B2.112  Ши бљак јор го ва на (Syrin ga vul ga ris) на сер пен ти ни ти ма
B2.113  Ши бљак јор го ва на (Syrin ga vul ga ris) на си ли ка ти ма
B2.12  Ши бља ци фор зи ци је (Forsythia euro pa ea)
B2.121  Ши бљак фор зи ци је (Forsythia euro pa ea)
B2.13  Ши бља ци гло га (Cra ta e gus spp.)
B2.131  Ши бљак гло га (Cra ta e gus spp.)
B2.14  Ши бља ци дра ча (Pa li u rus spi na-chri stii)
B2.141  Ши бљак дра че (Pa li u rus spi na-chri stii)
B2.15  Ши бља ци ру ја (Co ti nus coggygria)



B2.151  Ши бљак ру ја (Co ti nus coggygria) и ду ња ри це (Co to ne a ster 
spp.)

B2.152  Ши бљак ру ја (Co ti nus coggygria) на кар бо на ти ма
B2.153  Ши бљак ру ја (Co ti nus coggygria) на сер пен ти ни ти ма
B2.16  Ши бља ци ка ли не (Li gu strum vul ga re)
B2.161  Ши бљак ка ли не (Li gu strum vul ga re)
B2.17  Ши бља ци кло ко чи ке (Staphyllea pin na ta)
B2.171  Ши бљак кло ко чи ке (Staphyllea pin na ta)
B2.18  Ши бља ци ду ња ри це (Co to ne a ster spp.) и кру шчи це (Ame-

lan hi er ova lis)
B2.181  Ши бљак ду ња ри це (Co to ne a ster spp.) и кру шчи це (Ame lan-

hi er ova lis)
B2.19  Ши бљак сте њач ког па сдре на (Rham nus ru pe stris)
B2.191  Ши бљак сте њач ког па сдре на (Rham nus ru pe stris)
B2.1A  Ши бља ци сте њач ке кру ши не (Fran gu la ru pe stris)
B2.1A1  Ши бљак сте њач ке кру ши не (Fran gu la ru pe stris)
B2.1B  Ши бља ци ру жа (Ro sa spp.)
B2.1B1  Ши бљак ру жа (Ro sa spp.)
B2.1B2  Ши бљак гу сто тр но ви те ру же (Ro sa spi nos si si ma)
B2.1C  Ши бља ци степ ског ба де ма (Amygda lus na na)
B2.1C1  Ши бљак степ ског ба де ма (Amygda lus na na)
B2.1D  Ши бља ци степ ске ви шње (Pru nus fru ti co sa)
B2.1D1  Ши бљак степ ске ви шње (Pru nus fru ti co sa)
B2.1E  Ши бља ци тр њи не (Pru nus spi no sa)
B2.1E1  Ши бљак тр њи не (Pru nus spi no sa)
B2.1F  Ши бља ци ме тли ча сте жу ти лов ке (Cyti sus sco pa ri us)
B2.1F1  Ши бљак ме тли ча сте жу ти лов ке (Cyti sus sco pa ri us)
B2.2 Псе у до ма ки ја
B2.21 Псе у до ма ки ја шим ши ра (Bu xus sem per vi rens)
B2.211 Псе у до ма ки ја шим ши ра (Bu xus sem per vi rens)
B2.3 Ксе ро фил не ери ко ид не ври шти не
B2.31 Ври шти не вре са (Eri ca her ba cea)
B2.311 Ври шти на вре са (Eri ca her ba cea)
B2.32 Ври шти не ка лу не (Cal lu na vul ga ris)
B2.321 Ври шти на ка лу не (Cal lu na vul ga ris)
B2.4 Ксе ро фил не је жо ли ке ври шти не
B2.41 Ври шти не ус ко ли сног ко зин ца (Astra ga lus an gu si i fo li us)
B2.411 Ври шти на ус ко ли сног ко зин ца (Astra ga lus an gu si i fo li us)
B2.5 Ксе ро фил не ши ка ре
B2.51  Ши ка ре бе ло гра би ћа (Car pi nus ori en ta lis)
B2.511  Ши ка ра бе ло гра би ћа (Car pi nus ori en ta lis)
B2.52  Ши ка ре ма кле на (Acer mon seps su la num) и цр ног ја се на 

(Fra xi nus or nus)
B2.521  Ши ка ра ма кле на (Acer mon seps su la num) и цр ног ја се на 

(Fra xi nus or nus)
B2.53  Ши ка ре ра шељ ке (Pru nus ma ha leb)
B2.531  Ши ка ра ра шељ ке (Pru nus ma ha leb)
B2.54  Ши ка ре цр ног гра ба (Ostrya car pi ni fo lia)
B2.541  Ши ка ра цр ног гра ба (Ostrya car pi ni fo lia)
B3  Ши ро ко ли сни ме зо фил ни жбу ња ци
B3.1 Брд ски ме зо фил ни ши бља ци
B3.11  Ши бља ци ле шни ка (Corylus avel la na)
B3.111  Ши бљак ле шни ка (Corylus avel la na)
B3.112  Ши бљак ле ске (Corylus avel la na) и гло го ва (Cra ta e gus spp.)
B3.2 Пла нин ске ме зо фил ни ши бља ци
B3.21  Ши бља ци алп ске ко зо кр ви не (Lo ni ce ra al pi ge na)
B3.211  Ши бљак алп ске ко зо кр ви не (Lo ni ce ra al pi ge na)
B3.22  Ши бља ци иве (Sa lix ca prea)
B3.221  Ши бљак иве (Sa lix ca prea)
B3.23  Ши бља ци љи го ви не (Rham nus fal lax)
B3.231  Ши бљак љи го ви не (Rham nus fal lax)
B3.24  Ши бља ци цр ве не зо ве (Sam bu cus ra ce mo sa)
B3.241  Ши бљак цр ве не зо ве (Sam bu cus ra ce mo sa)
B4  Ши ро ко ли сни фри го ри фил ни жбу ња ци
B4.1 Су бал пиј ски ли сто пад ни ши бља ци
B4.11  Ши бља ци зе ле не јо ве (Al nus vi ri dis)
B4.111  Ши бљак зе ле не јо ве (Al nus vi ri dis)
B4.12  Ши бља ци су бал пиј ских вр ба (Sa lix spp.)
B4.121  Ши бљак уша сте вр бе (Sa lix ap pen di cu la ta)
B4.122  Ши бљак валд штај но ве вр бе (Sa lix wald ste i ni a na)
B4.123  Ши бљак шле ске вр бе (Sa lix si le si a ca)
B4.2 Ви со ко пла нин ске ври шти не
B4.21  Ври шти не бо ров ни ца (Vac ci ni um spp.) и меч јег гро жђа (Arc-

to staphylos spp.)

B4.211 Ври шти на бо ров ни це (Vac ci ni um myrtil lus)
B4.212 Ври шти на па сје бо ров ни це (Vac ci ni um uli gi no sum)
B4.213 Ври шти на меч јег гро жђа (Arc to staphylos spp.)
B4.22 Ври шти не вре со ва (Eri ca ce ae)
B4.221 Ври шти на бру кен та ли је (Bruc kent ha lia spi cu li fo lia)
B4.222 Ври шти на ко чи је вог сле ча (Rho do den dron kotschyi)
B4.223 Ври шти на лој сле у рее (Lo i se le u ria pro cum bens)
B4.224 Ври шти на ма ху ни це (Em pe trum ni grum)
B4.23 Ври шти не ма ху нар ки (Fa ba ce ae)
B4.231  Ври шти на жу ти лов ки (Ge ni sta spp.) и за но ве ти (Cha ma-

ecyti sus spp.)
B4.232 Ври шти на оме ли ке (Ge ni sta ra di a ta)
B4.3 Ал пиј ски жбу ња ци oко сне жа ни ка
B4.31 Ал пиј ски жбу ња ци пу зе ћих вр ба (Sa lix spp.) oко сне жа ни ка
B4.311 Жбу њак зе ља сте вр бе (Sa lix her ba cea)
B4.312  Жбу њак пу зе ће (Sa lix re tu sa) и мре жа сте вр бе (Sa lix re ti cu-

la ta)
B4.32  Ал пиј ски жбу ња ци фре си ни це (Dryas oc to pe ta la ) oко сне-

жа ни ка
B4.321 Жбу њак фре си ни це (Dryas oc to pe ta la )
B5 Че ти нар ски тер мо фил ни жбу ња ци
B5.1  Ши бља ци кле ка (Ju ni pe rus spp.)
B5.11  Ши бља ци цр ве не кле ке (Junipеrus oxycеdrus)
B5.111  Ши бљак цр ве не кле ке (Junipеrus oxycеdrus)
B5.12  Ши бља ци обич не кле ке (Ju ni pe rus com mu nis)
B5.121  Ши бљак обич не кле ке (Ju ni pe rus com mu nis)
B5.13  Ши бља ци ди ва те фо је (Ju ni pe rus ex cel sa)
B5.131  Ши бљак ди ва те фо је (Ju ni pe rus ex cel sa)
B6 Че ти нар ски фри го ри фил ни жбу ња ци
B6.1  Ши бља ци бо ра кри ву ља (Pi nus mu go)
B6.11  Ши бља ци бо ра кри ву ља (Pi nus mu go)
B6.111  Ши бљак бо ра кри ву ља (Pi nus mu go) на кар бо на ти ма
B6.112  Ши бљак бо ра кри ву ља (Pi nus mu go) на сер пен ти ни ти ма
B6.113  Ши бљак бо ра кри ву ља (Pi nus mu go) са вул фе ни јом (Wul-

fe nia ble ci cii)
B6.114  Ши бљак бо ра кри ву ља (Pi nus mu go) са хај ду чи цом кра ља 

Алек сан дра (Ac hil lea ale xan dri-re gis)
B6.115  Ши бљак бо ра кри ву ља (Pi nus mu go) и аустриј ске му ки ње 

(Sor bus mo u ge o tii)
B6.2 Жбу ња ци по ле гле кле ке (Ju ni pe rus na na)
B6.21 Жбу ња ци по ле гле кле ке (Ju ni pe rus na na)
B6.211 Жбу њак по ле гле кле ке (Ju ni pe rus na na)
B6.212  Жбу њак по ле гле кле ке (Ju ni pe rus na na) и ма ли не (Ru bus 

ida e us)
B6.3 Жбу ња ци су бал пиј ске смр че (Pi cea abi es su bal pi na)
B6.31 Жбу ња ци су бал пиј ске смр че (Pi cea abi es su bal pi na)
B6.311 Жбу њак су бал пиј ске смр че (Pi cea abi es su bal pi na)
B7 За са ди жбу на стих би ља ка
B7.1 Не ко мер ци јал ни за са ди жбу на стих вр ста
B7.11 За са ди ег зо тич них жбу на стих вр ста
B7.111 Жи ви ца са ег зо тич ним вр ста ма
B7.12 За са ди аутох то них жбу на стих вр ста
B7.122 Ве о ма одр жа ва на жи ви ца од аутох то них вр ста
B7.123 Жи ви ца бо га та аутох то ним вр ста ма
B7.124 Жи ви ца си ро ма шна аутохт по ним вр ста ма
B7.2 Ко мер ци јал ни за са ди жбу на стих вр ста
B7.21 План та же
B7.211 Жбу на ста план та жа са ко је се са ку пља чи та ва биљ ка
B7.212  Жбу на ста план та жа са ко је се са ку пља ју гра не или ли сто ви
B7.213 План та жа укра сног ши бља
B7.22 Воћ ња ци
B7.221 Мла ди воћ њак др ве на стих кул ту ра (< 4 го ди не)
B7.222 Ста ри ји воћ њак др ве на стих кул ту ра (> 4 го ди не)
B7.223 Воћ њак жбу на стих кул ту ра бо би ча стог во ћа
B7.224 Воћ њак на ли ва да ма у ре до ви ма
B7.225 Ма ли воћ њак
B7.23 Ви но гра ди
B7.231 Ви но град
C ТРАВ НА СТА НИ ШТА
C1 Су ве трав не фор ма ци је
C1.1 Па нон ске пе шча ре
C1.11 Па нон ске пе шча ре
C1.111 Пе шча ра пе шчар ског ви ју ка (Fe stu ca va gi na ta)
C1.112 Пе шча ра сте нич ни це (Co ri sper mum ni ti dum)



C1.113  Пе шча ра мај чи не ду ши це (Thymus serpyllum) и пе шта на 
(Corynep ho rus ca ne scens)

C1.114 Пе шча ра вла су ље (Bro mus tec to rum)
C1.2 Па нон ске сте пе
C1.21 Па нон ске ле сне сте пе
C1.211  Па нон ска ле сна сте па ка ме њар ског ви ју ка (Fe stu ca ru pi co la)
C1.212 Па нон ска ле сна сте па вел шког ви ју ка (Fe stu ca va le si a ca)
C1.213 Па нон ска ле сна сте па ви ју ка (Fe stu ca pse u do vi na)
C1.214 Па нон ска ле сна сте па ђи по ви не (Chryso po gon gryllus)
C1.215 Па нон ска ле сна сте па бе ле ши не (An dro po gon is ha e mum)
C1.216 Па нон ска ле сна сте па пу зе ће ме тле (Koc hia pro stra ta)
C1.217 Пе ри па нон ска ле сна сте па
C1.22 Па нон ске пе шчар ске сте пе
C1.221  Па нон ска пе шчар ска сте па ка ме њар ског ви ју ка (Fe stu ca 

ru pi co la)
C1.222  Па нон ска пе шчар ска сте па вел шког ви ју ка (Fe stu ca va le-

si a ca)
C1.223  Па нон ска пе шчар ска сте па ваг не ро вог ви ју ка (Fe stu ca 

wag ne ri)
C1.224 Па нон ска пе шчар ска сте па ђи по ви не (Chryso po gon gryllus)
C1.225  Па нон ска пе шчар ска сте па бе ле ши не (An dro po gon ischa e-

mum)
C1.226 Па нон ска пе шчар ска сте па ло пу шни ка (Tra gus ra ce mo sus)
C1.3 Су ве кар бо нат не ли ва де и ка ме ња ри
C1.31 Су ве жбу на сто-трав не кар бо нат не за јед ни це
C1.311  Су ви жбу на сто-трав ни кар бо нат ни ка ме њар соч не мле чи ке 

(Eup hor bia myrsi ni tes)
C1.312  Су ви жбу на сто-трав ни кар бо нат ни ка ме њар ви ше цвет не 

ка ду ље (Sal via of fi ci na lis subsp. mul ti flo ra)
C1.313  Су ви жбу на сто-трав ни кар бо нат ни ка ме њар ртањ ске ме-

тви це (Ne pe ta rta njen sis)
C1.314  Су ви жбу на сто-трав ни кар бо нат ни ка ме њар пур пур не ла-

зар ки ње (Aspe ru la pur pu rea)
C1.32 Су ве кар бо нат не ли ва де и ка ме ња ри
C1.321  Су ва кар бо нат на ли ва да вел шког ви ју ка (Fe stu ca gr. va le-

si a ca)
C1.322 Су ва кар бо нат на ли ва да ђи по ви не (Chryso po gon gryllus)
C1.323 Су ва кар бо нат на ли ва да бе ле ши не (An dro po gon is ha e mum)
C1.324 Су ва кар бо нат на ли ва да ши ље (Dant ho nia calyci na)
C1.325  Су ва кар бо нат на ли ва да пла нин ске рђа ве тра ве (Ko e le ria 

gr. mon ta na)
C1.326 Су ва кар бо нат на ли ва да ро су ље (Agro stis gr. vul ga ris)
C1.327  Су ви кар бо нат ни ка ме њар вла у сља стог ко ви ља (Sti pa bro-

mo i des)
C1.328  Су ви кар бо нат ни ка ме њар ле пог ко ви ља (Sti pa pul cher ri ma)
C1.329 Су ви кар бо нат ни ка ме њар пон тиј ског ко ви ља (Sti pa tir sa)
C1.32A Су ви кар бо нат ни ка ме њар кру те ша ши ке (Se sle ria ri gi da)
C1.32B Су ва кар бо нат на ли ва да алп ске ли ва дар ке (Poa al pi na)
C1.32C Су ви кар бо нат ни ка ме њар ни ске оштри це (Ca rex hu mi lis)
C1.32D  Су ви кар бо нат ни ка ме њар ха ле ро ве оштри це (Ca rex hal-

le ri a na)
C1.32E  Су ви кар бо нат ни ка ме њар чу вар ку ћа (Sem per vi vum spp. и 

Jo vi bar ba spp.)
C1.32F По лу су ви кар бо нат ни ка ме њар кла са че (Bro mus erec tus)
C1.32G Суб ме ди те ран ски су ва до ло мит ска ли ва да или ка ме њар
C1.32H Суб ме ди те ран ска су ва креч њач ка ли ва да или ка ме њар
C1.4 Су ве сер пен ти нит ске ли ва де и ка ме ња ри
C1.41 Су ве жбу на сто-трав не сер пен ти нит ске за јед ни це
C1.411  Су ви жбу на сто-трав ни сер пен ти нит ски ка ме њар го ло цвет-

не мле чи ке (Eup hor bia gla bri flo ra)
C1.412  Су ви жбу на сто-трав ни сер пен ти нит ски ка ме њар ха се то ве 

жу ти ли це (Ge ni sta has ser ti a na)
C1.413  Су ви жбу на сто-трав ни сер пен ти нит ски ка ме њар бо на пар-

те о ве сун ча ни це (Fu ma na bo na par tei)
C1.414  Су ви жбу на сто-трав ни сер пен ти нит ски ка ме њар ру дин-

ског пе ле на (Ar te mi sia lo be li)
C1.415  Су ви жбу на сто-трав ни сер пен ти нит ски ка ме њар ди е ки е ве 

борн ми ле ре (Born mu el le ra di ec kii)
C1.416  Су ви жбу на сто-трав ни сер пен ти нит ски ка ме њар срп ског 

ка ран фи ла (Di ant hus ser bi cus)
C1.417  Су ви жбу на сто-трав ни сер пен ти нит ски ка ме њар пре ла зне 

са пу ња че (Sa po na ria in ter me dia)
C1.418  Су ви жбу на сто-трав ни сер пен ти нит ски ка ме њар ха ла чи је 

(Ha lascya sendt ne ri)

C1.42 Су ве сер пен ти нит ске ли ва де и ка ме ња ри
C1.421  Су ва сер пен ти нит ска ли ва да вел шког ви ју ка (Fe stu ca va le-

si a ca)
C1.422  Су ве сер пен ти нит ски ка ме ња ри пан чи ће вог ви ју ка (Fe stu-

ca pan ci ci a na)
C1.423  Су ва сер пен ти нит ска ли ва да ђи по ви не (Chryso po gon 

gryllus)
C1.424 Су ва сер пен ти нит ска ли ва да ши ље (Dant ho nia calyci na)
C1.425  Су ва сер пен ти нит ска ли ва да мре жа сте кла са че (Bro mus 

fi bro sus)
C1.426  Су ва сер пен ти нит ска ли ва да пла нин ске рђа ве тра ве (Ko e-

le ria mon ta na)
C1.427 Су ва сер пен ти нит ска ли ва да ро су ље (Agro stis vul ga ris)
C1.428  Су ви сер пен ти нит ски ка ме њар но ва ко вог ко ви ља (Sti pa 

no va kii)
C1.429  Су ви сер пен ти нит ски ка ме њар ми ње мо ра ви це (Plan ta go 

ca ri na ta)
C1.42A  Су ви сер пен ти нит ски ка ме њар чу вар ку ћа (Sem per vi vum 

spp. и Jo vi bar ba spp.)
C1.5 Су ве си ли кат не ли ва де и ка ме ња ри
C1.51 Су ве жбу на сто-трав не си ли кат не за јед ни це
C1.511  Су ви жбу на сто-трав ни си ли кат ни ка ме њар игли ча стог ка-

ран фи ла (Di ant hus pi ni fo li us)
C1.512  Су ви жбу на сто-трав ни си ли кат ни ка ме њар ври ска (Ca la-

mint ha hun ga ri ca)
C1.513  Су ви жбу на сто-трав ни си ли кат ни ка ме њар ру ме лиј ске ар-

ме ри је (Ar me ria ru me li ca)
C1.52 Су ве си ли кат не ли ва де и ка ме ња ри
C1.521 Су ва си ли кат на ли ва да вел шког ви ју ка (Fe stu ca va le si a ca)
C1.522 Су ва си ли кат на ли ва да ђи по ви не (Chryso po gon gryllus)
C1.523 Су ва си ли кат на ли ва да ши ље (Dant ho nia calyci na)
C1.524  Су ва си ли кат на ли ва да ро су ље (Agro stis vul ga ris) и цр ве-

ног ви ју ка (Fe stu ca ru bra)
C1.525 Су ва си ли кат на ли ва да ро су ља (Agro stis spp.)
C1.526 Су ва си ли кат на ли ва да твр да че (Nar dus stric ta)
C1.527  Су ва си ли кат на ли ва да сит не бу си ке (Deschamp sia fle xu o sa)
C1.528 Су ва си ли кат на ли ва да бе ле ши не (Ca la ma gro stis epi ge jos)
C1.529  Су ва си ли кат на ли ва да пе шчар ске оштри це (Ca rex are na ria)
C1.52A Су ва си ли кат на ли ва да де те ли на (Tri fo li um spp.)
C1.52B Су ви си ли кат ни ка ме њар вла са стог ко ви ља (Sti pa ca pil la ta)
C1.52C  Су ви си ли кат ни ка ме њар лу ко ви ча сте ли ва дар ке (Poa 

bul bo sa)
C1.52D Су ви си ли кат ни ка ме њар сит ног тип ца (Vul pia myuros)
C1.52E  Су ви си ли кат ни ка ме њар сјај не рђа ве тра ве (Ko e le ria 

splen dens)
C1.52F  Су ви си ли кат ни ка ме њар јед но го ди шњих де те ли на (Tri fo-

li um spp.)
C1.52G  Су ви си ли кат ни ка ме њар го мо ља сте сун ча ни це (Tu be ra ria 

gut ta ta)
C1.52H Су ви си ли кат ни ка ме њар не вен ка (Xe rant he mum an nu um)
C1.52I  Су ви си ли кат ни ка ме њар чу вар ку ћа (Sem per vi vum spp. и 

Jo vi bar ba spp.)
C1.52J  Су ви си ли кат ни ка ме њар стеф чо вог жед ња ка (Se dum stef co)
C1.6 Јед но го ди шње су ве суб ни тро фил не зе ља сте за јед ни це
C1.61 Јед но го ди шње су ве суб ни тро фил не зе ља сте за јед ни це
C2 Уме ре но вла жне трав не фор ма ци је
C2.1  Уме ре но вла жни па шња ци и ли ва де за на па са ње на кон ко-

ше ња
C2.11  Уме ре но вла жни па шња ци и ли ва де за на па са ње на кон ко-

ше ња
C2.111 Уме ре но вла жна ли ва да че шљи ке (Cyno su rus cri sta tus)
C2.112 Уме ре но вла жна ли ва да твр да че (Nar dus stric ta)
C2.2 Уме ре но вла жне брд ске ли ва де
C2.21 Уме ре но вла жне брд ске ли ва де
C2.211  Уме ре но вла жна брд ска ли ва да ов се ни це (Arr he nat he rum 

ela ti us)
C2.212  Уме ре но вла жна брд ска ли ва да ли сич јег реп ка (Alo pe cu rus 

pra ten sis)
C2.3 Уме ре но вла жне пла нин ске ли ва де
C2.31 Уме ре но вла жне пла нин ске ли ва де
C2.311  Уме ре но вла жна пла нин ска ли ва да ов су ље (Tri se tum fla ve-

scens)
C2.312  Уме ре но вла жна пла нин ска ли ва да че шљи ке (Cyno su rus 

cri sta tus)



C2.4 Уме ре но вла жне па нон ске ли ва де
C2.41 Уме ре но вла жне па нон ске ли ва де
C2.411  Уме ре но вла жна па нон ска ли ва да ов се ни це (Arr he nat he rum 

ela ti us)
C2.412  Уме ре но вла жна па нон ска ли ва да ис точ ног ви ју ка (Fe stu ca 

ori en ta lis)
C2.413  Уме ре но вла жна па нон ска ли ва да утрин ца (Lo li um pe ren ne)
C2.414  Уме ре но вла жна па нон ска ли ва да бе ле ро су ље (Agro stis 

al ba (A. sto lo ni fe ra))
C2.415  Уме ре но вла жна па нон ска ли ва да ли сич јег реп ка (Alo pe cu-

rus pra ten sis)
C2.5 Уме ре но вла жни ве о ма фер ти ли зо ва ни па шња ци и ли ва де
C2.51 Уме ре но вла жни ве о ма фер ти ли зо ва ни па шња ци и ли ва де
C2.6 На пу ште ни уме ре но вла жни па шња ци и ли ва де
C2.61 Вла жни ве о ма фер ти ли зо ва ни па шња ци и ли ва де
C3 Се зон ски вла жне и вла жне трав не фор ма ци је
C3.1 Вла жне брд ске ли ва де
C3.11 Вла жне брд ске ли ва де
C3.111  Вла жне брд ска суб ме ди те ран ска ли ва да ли сич јег реп ка 

(Alo pe cu rus pra ten sis)
C3.112  Вла жне брд ска ли ва да ли сич јег реп ка (Alo pe cu rus pra ten sis)
C3.113 Вла жне брд ска ли ва да па сје ро су ље (Agro stis ca ni na)
C3.114 Вла жне брд ска ли ва да бе ле ро су ље (Agro stis al ba)
C3.115 Вла жне брд ска ли ва да обич не ли ва дар ке (Poa tri vi a lis)
C3.116 Вла жне брд ска ли ва да ли вад ског ви ју ка (Fe stu ca pra ten sis)
C3.117 Вла жне брд ска ли ва да ди вљег јеч ма (Hor de um se ca li num)
C3.118 Вла жне брд ска ли ва да де те ли на (Tri fo li um spp.)
C3.2 Вла жне пла нин ске ли ва де и срод не трав не за јед ни це
C3.21 Вла жне пла нин ске ли ва де и срод не трав не за јед ни це
C3.211 Вла жна пла нин ска ли ва да бес ко љен ке (Mo li nia co e ru lea)
C3.212  Вла жна пла нин ска ли ва да си та (Jun cus spp.) и трв да че 

(Nar dus stric ta)
C3.213 Вла жна пла нин ска ли ва да си та (Jun cus spp.)
C3.214  Вла жна пла нин ска ли ва да ви со ке бу си ке (Deschamp sia 

ca e spi to sa)
C3.215  Вла жна пла нин ска трав на за јед ни ца ши ро ко ли сног ве тро-

го на (Eri op ho rum la ti fo li um)
C3.216  Вла жна пла нин ска трав на за јед ни ца ве зли це (Scir pus 

sylva ti cus)
C3.217  Вла жна пла нин ска трав на за јед ни ца бар ског ра ста ви ћа 

(Equ i se tum pa lu stre)
C3.3 Вла жне па нон ске ли ва де
C3.31 Вла жне па нон ске ли ва де
C3.311  Вла жна па нон ска ли ва да ли сич јег реп ка (Alo pe cu rus pra-

ten sis)
C3.312  Вла жна па нон ска ли ва да ли сич јег реп ка (Alo pe cu rus pra-

ten sis) и ко пит ца (Calt ha la e ta)
C3.313  Вла жна па нон ска ли ва да де те ли на (Tri fo li um spp) и ли сич-

јег реп ка (-Alo pe cu rus pra ten sis)
C3.314  Вла жна па нон ска ли ва да ли вад ског ви ју ка (Fe stu ca pra ten sis)
C3.315 Вла жна па нон ска ли ва да пи ре ви не (Agropyrum re pens)
C3.316 Вла жна па нон ска ли ва да бес ко љен ке (Mo li nia ca e ru la ea)
C3.317  Вла жна па нон ска ли ва да ви со ке бу си ке (Deschamp sia ca e-

spi to sa)
C3.318  Вла жна па нон ска ли ва да еле гант не оштри це (Ca rex gra ci lis)
C3.319 Вла жна па нон ска ли ва да си та (Jun cus spp.)
C3.4 На пу ште не вла жне ли ва де
C3.41 На пу ште не вла жне ли ва де
C4 Ал пиј ске и су бал пиј ске трав не фор ма ци је
C4.1 Су бал пиј ске ви со ке ли ва де
C4.11 Су бал пиј ске ви со ке ли ва де
C4.111 Су бал пиј ска ви со ка ли ва да ов су ље (Tri se tum fla ve scens)
C4.112 Су бал пиј ска ви со ка ли ва да пан чи ћи је (Pan ci cia ser bi ca)
C4.2 Ал пиј ски и су бал пиј ски кар бо нат ни па шња ци и ру ди не
C4.21  Ал пиј ске и су бал пиј ске кар бо нат не отво ре не жбу на сто-

трав не за јед ни це
C4.211  Ал пиј ско-су бал пиј ска кар бо нат на отво ре на жбу на сто-

трав на за јед ни ца фре сни це (Dryas oc to pe ta la )
C4.212  Ал пиј ско-су бал пиј ска кар бо нат на отво ре на жбу на сто-

трав на за јед ни ца сун ча ни ца (He li ant he mum spp.)
C4.22 Кар бо нат не ру ди не
C4.221 Кар бо нат на ру ди на бо сан ског ви ју ка (Fe stu ca bo sni a ca)
C4.222  Кар бо нат на ру ди на ада мо ви ће вог ви ју ка (Fe stu ca ada mo-

vi cii)

C4.223 Кар бо нат на ру ди на жућ ка стог ви ју ка (Fe stu ca xant hi na)
C4.224 Кар бо нат на ру ди на ша ре ног ви ју ка (Fe stu ca va ria s.l.)
C4.225 Кар бо нат на ру ди на ме тли ча стог ви ју ка (Fe stu ca pa ni cu la ta)
C4.226  Кар бо нат на ру ди на ко рит нич ког ви ју ка (Fe stu ca ko rit ni cen-

sis)
C4.227 Кар бо нат на ру ди на љу би ча стог ви ју ка (Fe stu ca gr. vi o la cea)
C4.228  Кар бо нат на ру ди на твр до ли сног ви ју ка (Fe stu ca gr. du ri u-

scu la)
C4.229 Кар бо нат на ру ди на ус ко лин се ша ши ке (Se sle ria jun ci fo lia)
C4.22A Кар бо нат на ру ди на кру те ша ши ке (Se sle ria ri gi da)
C4.22B  Кар бо нат на ру ди на ши ро ко ли сне ша ши ке (Se sle ria la ti fo-

lia)
C4.22C Кар бо нат на ру ди на круп не ша ши ке (Se sle ria ro bu sta)
C4.22D  Кар бо нат на ру ди на вет штај но ве ша ши ке (Se sle ria wettste-

i nii)
C4.22E Кар бо нат на ру ди на глат ке оштри це (Ca rex la e vis)
C4.22F Кар бо нат на ру ди на ни ске оштри це (Ca rex hu mi lis)
C4.22G  Кар бо нат на ру ди на веч но зе ле не оштри це (Ca rex sem per-

vi rens)
C4.22H Кар бо нат на ру ди на ко бре си је (Ko bre sia myosu ro i des)
C4.3 Ал пиј ски и су бал пиј ски сер пен ти нит ски па шња ци и ру ди не
C4.31 Сер пен ти нит ске ру ди не
C4.311  Сер пен ти нит ска ру ди на пан чи ће вог ви ју ка (Fe stu ca pan ci-

ci a na)
C4.312  Сер пен ти нит ска ру ди на ши ро ко ли сне ша ши ке (Se sle ria 

la ti fo lia)
C4.313 Сер пен ти нит ска ру ди на срп ске ша ши ке (Se sle ria ser bi ca)
C4.314 Сер пен ти нит ска ру ди на ле пог ко ви ља (Sti pa pul cher ri ma)
C4.315 Сер пен ти нит ска ру ди на глат ке оштри це (Ca rex la e vis)
C4.316 Сер пен ти нит ска ру ди на ни ске оштри це (Ca rex hu mi lis)
C4.4 Ал пиј ски и су бал пиј ски си ли кат ни па шња ци и ру ди не
C4.41 Су бал пиј ски си ли кат ни па шња ци
C4.411  Су бал пиј ски си ли кат ни па шњак ла жног цр ве ног ви ју ка 

(Fe stu ca fal lax)
C4.412 Су бал пиј ски си ли кат ни па шњак твр да че (Nar dus stric ta)
C4.413  Ал пиј ски си ли кат ни па шњак цр не бо кви це (Plan ta go atra ta)
C4.42  Ал пиј ске и су бал пиј ске си ли кат не отво ре не жбу на сто-трав-

не за јед ни це
C4.421  Ал пиј ско-су бал пиј ска си ли кат не отво ре на жбу на сто-трав-

на за јед ни ца кри во ли сне миш ја ки ње (Mi nu ar tia re cur va)
C4.422  Ал пиј ско-су бал пиј ска си ли кат не отво ре на жбу на сто-трав-

на за јед ни ца пла нин ске тре ска ви це (Scle rant hus ne glec tus)
C4.423 Бал кан ске мра зне трав не хум ке - ту фу ри
C4.43 Си ли кат не ру ди не
C4.431 Си ли кат на ру ди на ме тли ча стог ви ју ка (Fe stu ca pa ni cu la ta)
C4.432 Си ли кат на ру ди на ша ре ног ви ју ка (Fe stu ca va ri ae)
C4.433  Си ли кат на ру ди на ада мо ви ће вог ви ју ка (Fe stu ca ada mo vi cii)
C4.434 Си ли кат на ру ди на ви ју ка (Fe stu ca val li da)
C4.435 Си ли кат на ру ди на шар пла нин ског ви ју ка (Fe stu ca scar di ca)
C4.436 Си ли кат на ру ди на рил ског ви ју ка (Fe stu ca ri lo en sis)
C4.437 Си ли кат на ру ди на по лег ну тог ви ју ка (Fe stu ca su pi na)
C4.438 Си ли кат на ру ди на гла ви ча сте ша ши ке (Se sle ria co mo sa)
C4.439 Си ли кат на ру ди на ко раб ске ша ши ке (Se sle ria ko ra ben sis)
C4.43A Си ли кат на ру ди на љу би ча сте ша ши ке (Se sle ria co e ru lea)
C4.43B Си ли кат на ру ди на љу би ча сте ли ва дар ке (Poa vi o la cea)
C4.43C Си ли кат на ру ди на ср па сте оштри це (Ca rex cur vu la)
C4.43D Си ли кат на ру ди на рђа сте оштри це (Ca rex fer ru gi ne ae)
C4.43E Си ли кат на ру ди на глат ке оштри це (Ca rex la e vis)
C4.5 Трав не фор ма ци је око сне жа ни ка
C4.51 Кар бо нат не трав не фор ма ци је око сне жа ни ка
C4.511 Сне жа ник глат ке ка ме ни ке (Sa xi fra ga gla bel la)
C4.512 Сне жа ник бле де де те ли на (Tri fo li um pal le scens)
C4.513 Сне жа ник сне жног шта ве ља (Ru mex ni va lis)
C4.52 Си ли кат не трав не фор ма ци је око сне жа ни ка
C4.521 Сне жа ник сне жног љу ти ћа (Ra nun cu lus cre na tus)
C4.522 Сне жа ник бу ач ка (Plan ta go gen ti a no i des)
C4.523  Сне жа ник ше сто у гла сте ма хо ви не (Polytric hum se xan gu la ris)
C4.53 Па пра ти шта око сне жа ни ка
C4.531  Па пра ти шта око сне жа ни ка ра зно ли ста (Crypto gram ma 

cri spa)
C4.532  Па пра ти шта око сне жа ни ка ви лар со ве на ва ле (Dryop te ris 

vi lar sii)
C4.6 Ал пиј ске и су бал пиј ске за јед ни це ма хо ви на и ли ша је ва
C4.61 Ал пиј ске и су бал пиј ске за јед ни це ли ша је ва



C4.611  Ал пиј ске и су бал пиј ске за јед ни це ли ша је ва на кар бо нат-
ним сте на ма

C4.612  Ал пиј ске и су бал пиј ске за јед ни це ли ша је ва на си ли кат ним 
сте на ма

C4.613 Ал пиј ске и су бал пиј ске за јед ни це ли ша је ва на зе мљи шту
C4.62 Ал пиј ске и су бал пиј ске за јед ни це ма хо ви на
C5  Шум ски про се ци и ви со ке зе ле ни
C5.1  Шум ски про се ци
C5.11 Ксе ро-тер мо фил ни шум ски про се ци
C5.12 Ме зо фил ни шум ски про се ци
C5.13 Бу ја ди шта бу ја ди (Pte ri di um aqu i li num)
C5.2 Брд ске и пла нин ске ви со ке зе ле ни и па пра ти шта
C5.21 Око ло по точ не ви со ке зе ле ни
C5.211  Око ло по точ на ви со ка зе лен ан ђе о ског ко ре на (An ge li ca 

ar chan ge li ca)
C5.212 Око ло по точ на ви со ка зе лен бе лог сле за (Alt ha ea of fi ci na lis)
C5.213  Око ло по точ на ви со ка зе лен крат ко зра ка стог ан ђе о ског ко-

ре на (An ge li ca brachyra dia)
C5.214 Око ло по точ на ви со ка зе лен цр ног ома на (Te le kia spe ci o sa)
C5.215 Око ло по точ на ви со ка зе лен ло пу ха (Pe ta si tes hybri dus)
C5.3 Ви си ко пла нин ске ви со ке зе ле ни и па пра ти шта
C5.31 Ви со ко пла нин ске не ни три фи ко ва не ви со ке зе ле ни
C5.311  Ви со ко пла нин ска не ни три фи ко ва на ви со ка зе лен ви со ке 

бу си ке (Deschamp sia ca e spi to sa)
C5.312  Ви со ко пла нин ска не ни три фи ко ва на ви со ка зе лен во де ни ке 

(Cir si um ole ra ce um)
C5.313  Ви со ко пла нин ска не ни три фи ко ва на ви со ка зе лен су ру чи це 

(Fi li pen du la ul ma ria)
C5.314  Ви со ко пла нин ска не ни три фи ко ва на ви со ка зе лен ша ре не 

бе ле ши не (Ca lam gro stis va ria)
C5.315  Ви со ко пла нин ска не ни три фи ко ва на ви со ка зе лен шум ског 

ше ва ра (Ca la ma gro stis arun di na cea)
C5.316  Ви со ко пла нин ска не ни три фи ко ва на ви со ка зе лен си пар ске 

во де ни ке (Cir si um ap pen di cu la tum)
C5.317  Ви со ко пла нин ска не ни три фи ко ва на ви со ка зе лен ро доп-

ског бла жен ка (Ge um rho do pa e um)
C5.318  Ви со ко пла нин ска не ни три фи ко ва на ви со ка зе лен бал кан-

ског шта ве ља (Ru mex bal ca ni cus)
C5.319  Ви со ко пла нин ска не ни три фи ко ва на ви со ка зе лен срп ског 

љу ти ћа (Ra nun cu lus ser bi cus)
C5.31A  Ви со ко пла нин ска не ни три фи ко ва на ви со ка зе лен грч ке 

во де ни ке (Cir si um he le ni o i des)
C5.32 Ви со ко пла нин ске ни три фи ко ва не ви со ке зе ле ни
C5.321  Ви со ко пла нин ска ни три фи ко ва на ви со ка зе лен алп ског 

шта ве ља (Ru mex al pi nus)
C5.322  Ви со ко пла нин ска ни три фи ко ва на ви со ка зе лен пла нин ске 

пе пе љу ге (Che no po di um bo nus-hen ri cus)
C5.323  Ви со ко пла нин ска ни три фи ко ва на ви со ка зе лен пла нин ског 

дич ка (Bar ba rea brac te o sa)
C6 Коп не не сла не трав не фор ма ци је
C6.1 Коп не не сла не трав не фор ма ци је
C6.11 Сла не трав не фор ма ци је на со лон ча ку
C6.111  Вла жна му ље ви та сла на за јед ни ца тр ни це (Crypsis acu le a ta)
C6.112  Вла жна му ље ви та сла на за јед ни ца пе пе љу га (Che no po di-

um spp.)и ло бо да (Atri plex spp.)
C6.113  Па нон ска пе ско ви то-му ље ви та сла на за јед ни ца па нон ског 

сла тин ског ши ља (Aco rel lus pan no ni cus)
C6.114  Цен трал но бал кан ска пе ско ви то-му ље ви та сла на за јед ни ца 

па нон ског сла тин ског ши ља (Aco rel lus pan no ni cus)
C6.115  Су ва уме ре но за сла ње на за јед ни ца тр ни ке (He le oc hloa-

Sper gu la ria)
C6.12 Па нон ске сла ти не
C6.121  Па нон ска хло рид на сла ти на гро ни це (Le pi di um car ti la gi ne-

um) и кам фо ри ке (-Camp ho ro sma an nua)
C6.122  Па нон ска хло рид на сла ти на гро ни це (Le pi di um car ti la gi ne-

um) и му ље ви те без брид ња че (Puc ci nel lia li mo sa)
C6.123  Па нон ска хло рид на сла ти на гро ни це (Le pi di um car ti la gi ne-

um) и ви ју ка (Fe stu ca pse u do vi na)
C6.124  Па нон ска ал кал на сла ти на му ље ви те без брид ња че (Pu ci-

nel lia li mo sa)
C6.125  Па нон ска ал кал на сла ти на кам фо ри ке (Camp ho ro sma an nua)
C6.126  Па нон ска ал кал на сла ти на ме ки ша (Hor de um hystrix)
C6.127  Па нон ска ал кал на сла ти на фо ли у ру са (Pho li u rus pan no ni-

cus) и ус ко ли сне бо кви це (Plan ta go te nu i flo ra)

C6.13 Па нон ске сла не сте пе и утри не
C6.131  Па нон ска сла на сте па и утри на при мор ског пе ле на (Ar te-

mi sia ma ri ti ma)
C6.132  Па нон ска сла на сте па и утри на пи ре ви не (Agropyrum re-

pens)
C6.133  Па нон ска сла на сте па и утри на де те ли на (Tri fo li um spp.)
C6.14 Па нон ске за сла ње не ли ва де
C6.141  Па нон ска вла жна за сла ње на ли ва да ли сич јег реп ка (Alo pe-

cu rus pra ten sis)
C6.142  Па нон ска вла жна за сла ње на ли ва да ро су ље (Agro stis spp.) 

и ли сич јег реп ка (Alo pe cu rus spp.)
C6.143 Па нон ска вла жна за сла ње на ли ва да ро су ља (Agro stis spp.)
C6.144  Па нон ске су ве за сла ње не ли ва де бек ма ни је (Bec kman nia 

eru ci for mis)
C6.15 Цен трал но бал кан ске сла ти не и сла не сте пе
C6.151  Цен трал но бал кан ска сла ти на са ви је не без брид ња че (Puc ci-

nel lia con vo lu ta)
C6.152  Цен трал но бал кан ска сла ти на ра штр ка не без брид ња че 

(Puc ci nel lia dis tans)
C6.153  Цен трал но бал кан ска сла ти на ћа фу ри је (Camp ho ro sma 

mon spe li a ca)
C6.154  Цен трал но бал кан ске сла не сте пе и утри не де те ли на (Tri-

fo li um spp.)
D СТА НИ ШТА СА СЛА БО РАЗ ВИ ЈЕ НОМ ВЕ ГЕ ТА ЦИ ЈОМ
D1 Пе ћи не и дру ги коп не ни под зем ни си сте ми
D1.1 Ула зи у пе ћи не
D1.2 Уну тра шњо сти пе ћи на
D1.21 Пе ћи не са суб тро гло фил ним кич ме ња ци ма
D1.211 Пе ћи не са суб тро гло фил ним кич ме ња ци ма
D1.22 Пе ћи не са тро гло би онт ним бес кич ме ња ци ма
D1.221 Уме ре не пе ћи не са тро гло би онт ним бес кич ме ња ци ма
D1.222 Ле де не пе ћи не са тро гло би онт ним бес кич ме ња ци ма
D1.223  Хи дро тер мал не пе ћи не са тро гло би онт ним бес кич ме ња-

ци ма
D1.23 Пе ћи не са тро гло фил ним бес кич ме ња ци ма
D1.24 Пе ћи не са суб тро гло фил ним бес кич ме ња ци ма
D1.3 Мрач ни под зем ни про ла зи
D1.4 Под зем не ста ја ће во де
D1.41 Стал не под зем не ста ја ће во де
D1.42 По вре ме не под зем не ста ја ће во де
D1.5 Под зем не те ку ће во де
D1.51 Стал не под зем не те ку ће во де
D1.52 По вре ме не под зем не те ку ће во де
D1.6 Под зем ни руд ни ци и ту не ли
D1.61 На пу ште ни под зем ни руд ни ци
D1.62 Ак тив ни под зем ни руд ни ци
D1.63 На пу ште ни под зем ни ту не ли
D1.64 Ак тив ни под зем ни ту не ли
D2 Си па ри
D2.1 Брд ско-пла нин ски си па ри
D2.11 Брд ско-пла нин ски кар бо нат ни си па ри
D2.111  Брд ско-пла нин ски кар бо нат ни си пар ви ша (Ac hant he rum 

ca la ma gro stis)
D2.112  Брд ско-пла нин ски кар бо нат ни си пар жуђ ка сте мла ђе 

(Coryda lis oc hro le u ca)
D2.113  Брд ско-пла нин ски кар бо нат ни си пар ка ме њар ског ка ран-

фи ла (Di ant hus pe tra e us)
D2.114  Брд ско-пла нин ски кар бо нат ни си пар здрав ца (Ge ra ni um 

mac ro rrhyzum)
D2.12 Брд ско-пла нин ски си ли кат ни си па ри
D2.13 Брд ско-пла нин ски сер пен ти нит ски си па ри
D2.131  Брд ско-пла нин ски сер пен ти нит ски си пар ви ша (Ac hant he-

rum ca la ma gro stis)
D2.2 Су бал пиј ско-ал пиј ски си па ри
D2.21 Су бал пиј ско-ал пиј ски кар бо нат ни си па ри
D2.211  Су бал пиј ско-ал пиј ски кар бо нат ни си пар дри пи са (Drypis 

spi no sa)
D2.212  Су бал пиј ско-ал пиј ски кар бо нат ни си пар про кле тиј ског 

одо ље на (Va le ri a na ber ti scea)
D2.213  Су бал пиј ско-ал пиј ски кар бо нат ни си пар ка ме ни ка (Sa xi-

fra ga spp.)
D2.214  Су бал пиј ско-ал пиј ски кар бо нат ни си пар си пар ског пу цав-

ца (Si le ne mar gi na ta)
D2.22 Су бал пиј ско-ал пиј ски си ли кат ни си па ри



D2.221  Су бал пиј ско-ал пиј ски си ли кат ни си пар алп ског тро ско та 
(Polygo num al pi num)

D2.23 Су бал пиј ско-ал пиј ски сер пен ти нит ски си па ри
D3 Су ве сте не и кли фо ви
D3.1 Брд ско-пла нин ске су ве сте не и кли фо ви
D3.11 Брд ско-пла нин ске кар бо нат не су ве сте не и кли фо ви
D3.111  Брд ско-пла нин ска кар бо нат на су ва сте на ле пљи ве сле зни-

це (Asple ni umn le pi dum)
D3.112  Брд ско-пла нин ска кар бо нат на су ва сте на дур ми тор ске кр-

ча го ви не (Amp ho ri car pus auta ri a tus)
D3.113  Брд ско-пла нин ска кар бо нат на су ва сте на дер вен та ског раз-

лич ка (Cen ta u rea der ven ta na)
D3.114  Брд ско-пла нин ска кар бо нат на су ва сте на ју го сло вен ског 

звон ча ца (Edra i ant hus ju go sla vi cus)
D3.115  Брд ско-пла нин ска кар бо нат на су ва сте на ру но ли ста (Le on-

to po di um al pi num)
D3.116  Брд ско-пла нин ска кар бо нат на су ва сте на срп ске ра мон де 

(Ra mon da ser bi ca)
D3.117  Брд ско-пла нин ска кар бо нат на су ва сте на ка ме ни ке (Sa xi-

fra ga pa ni cu la ta)
D3.118  Брд ско-пла нин ска кар бо нат на су ва сте на ус ко лин се ша ши-

ке (Se sle ria gr. te nu i fo lia)
D3.12 Брд ско-пла нин ске си ли кат не су ве сте не и кли фо ви
D3.13 Брд ско-пла нин ска сер пен ти нит ска су ва сте на
D3.131  Брд ско-пла нин ска сер пен ти нит ска су ва сте на ха ла чи је 

(Ha lascya sendt ne ri)
D3.132  Брд ско-пла нин ска сер пен ти нит ска су ва сте на ме ка ног пе-

то ли ста (Po ten til la mol lis)
D3.2 Су бал пиј ско-ал пиј ске су ве сте не и кли фо ви
D3.21 Су бал пиј ско-ал пиј ске кар бо нат не су ве сте не и кли фо ви
D3.211  Су бал пиј ско-ал пиј ска кар бо нат на су ва сте на про кле тиј ске 

кр ча го ви не (Amp ho ri car pus ber ti sce us)
D3.212  Су бал пиј ско-ал пиј ска кар бо нат на су ва сте на аубри е те 

(Aubri e ta grac lis)
D3.213  Су бал пиј ско-ал пиј ска кар бо нат на су ва сте на апе нин ског 

пе то ли ста (Po ten til la apen ni na)
D3.214  Су бал пиј ско-ал пиј ска кар бо нат на су ва сте на ле ог пе то ли-

ста (Po ten til la spe ci o sa)
D3.215  Су бал пиј ско-ал пиј ска кар бо нат на су ва сте на на ти а ли ји не 

ра мон де (Ra mon da nat ha li ae)
D3.216  Су бал пиј ско-ал пиј ска кар бо нат на су ва сте на цр но гор ске 

ка ме ни ке (Sa xi fra ga mon te ne gri na)
D3.217  Су бал пиј ско-ал пиј ска кар бо нат на су ва сте на веч но зе ле не 

ка ме ни ке (Sa xi fra ga sem per vi vum)
D3.218  Су бал пиј ско-ал пиј ска кар бо нат на су ва сте на круп но цвет-

ног пу цав ца (Si le ne mac rant ha)
D3.219  Су бал пиј ско-ал пиј ска кар бо нат на су ва сте на гри зе ба хо ве 

љу би чи це (Vi o la gri se bac hi a na)
D3.22 Су бал пиј ско-ал пиј ске си ли кат не су ве сте не и кли фо ви
D3.221  Су бал пиј ско-ал пиј ска си ли кат на су ва сте на се вер не сле-

зни це (Asple ni um sep ten tri o na le)
D3.222  Су бал пиј ско-ал пиј ска си ли кат на су ва сте на бо сан ске миш-

ја ки ње (Mi nu ar tia bo sni a ca)
D3.223  Су бал пиј ско-ал пиј ска си ли кат на су ва сте на дер фле ро вог 

пе то ли ста (Po ten til la do er fle ri)
D3.224  Су бал пиј ско-ал пиј ска си ли кат на су ва сте на раз гра на те ка-

ме ни ке (Sa xi fra ga cymo sa)
D3.225  Су бал пиј ско-ал пиј ска си ли кат на су ва сте на лер хен фел до-

вог пу цав ца (Si le ne ler chen fel di a na)
D3.23 Су бал пиј ско-ал пиј ске сер пен ти нит ске су ве сте не и кли фо ви
D3.231  Су бал пиј ско-ал пиј ска сер пен ти нит ска су ва сте на срп ског 

пу цав ца (Si le ne ser bi ca)
D3.232  Су бал пиј ско-ал пиј ска сер пен ти нит ска су ва сте на хој фе ло-

ве чу вар ку ће (Jo vi bar ba he uf fe lii)
D3.233  Су бал пиј ско-ал пиј ска сер пен ти нит ска су ва сте на ју го сло-

вен ског звон ча ца (Edra i ant hus ju go sla vi cus)
D4 Су ве ко си не и од се ци од рас тре си тог ма те ри ја ла
D4.1 Ило ва сто гли но ви те ко си не и од се ци
D4.11  Ило ва сто гли но ви те ко си не и од се ци без или са ве о ма ма ло 

ве ге та ци је
D4.12  Ило ва сто гли но ви те ко си не и од се ци са при ро ди бли ском 

ве ге та ци јом
D4.2 Ле сне ко си не и од се ци
D4.21 Ле сне ко си не и од се ци  без или са ве о ма ма ло ве ге та ци је

D4.22 Ле сне ко си не и од се ци са при ро ди бли ском ве ге та ци јом
D5 Вла жне сте не и кли фо ви
D5.1 Брд ско-пла нин ске вла жне сте не и кли фо ви
D5.11 Брд ско-пла нин ске вла жне кар бо нат не сте не и кли фо ви
D5.111  Брд ско-пла нин ска вла жна кар бо нат на сте на ве не ри не вла-

си (Adi ant hum ca pi lus-ve ne ris)
D5.112  Брд ско-пла нин ска вла жна кар бо нат на сте на дла ка во цвет не 

ма сни це (Pin qu i cu la hir ti flo ra)
D5.12 Брд ско-пла нин ске вла жне си ли кат не сте не и кли фо ви
D5.13 Брд ско-пла нин ске вла жне сер пен ти нит ске сте не и кли фо ви
D5.2 Су бал пиј ско-ал пиј ске вла жне сте не и кли фо ви
D5.21 Су бал пиј ско-ал пиј ске вла жне кар бо нат не сте не и кли фо ви
D5.22 Су бал пиј ско-ал пиј ске вла жне си ли кат не сте не и кли фо ви
D5.23  Су бал пиј ско-ал пиј ске вла жне сер пен ти нит ске сте не и кли-

фо ви
D6 Зи до ви и зи ди не
D6.1 Нео др жа ва не зи ди не об ра сле ха змо фит ском ве ге та ци јом
D6.11  Зи до ви и зи ди не об ра сле пу зе ћим ла ни ли стом (Cymba la ria 

mu ra lis)
D6.12  Зи до ви и зи ди не об ра сле рас тре си том ви о шни цом (Pa ri e ta-

ria dif fu sa)
D6.13 Зи до ви и зи ди не об ра сле сле зни ца ма (Asple ni um spp.)
D6.2 Одр жа ва не зи ди не нео бра сле ха змо фит ском ве ге та ци јом
D7 Ка ме но ло ми
D7.1 Кар бо нат ни ка ме но ло ми
D7.11 На пу ште ни кар бо нат ни ка ме но ло ми
D7.12 Ак тив ни кар бо нат ни ка ме но ло ми
D7.2 Си ли кат ни ка ме но ло ми
D7.21 На пу ште ни си ли кат ни ка ме но ло ми
D7.22 Ак тив ни си ли кат ни ка ме но ло ми
D7.3 Сер пен ти нит ски ка ме но ло ми
D7.31 На пу ште ни сер пен ти нит ски ка ме но ло ми
D7.32 Ак тив ни сер пен ти нит ски ка ме но ло ми
E МО ЧВА РЕ И ТРЕ СА ВЕ
E1 Из диг ну те и по кров не тре са ве
E2 Си ро ма шне тре са ве
E2.1 Си ро ма шне тре са ве
E2.11 Си ро ма шне тре са ве оштри ца (Cype ra ce ae) и тра ва (Po a ce ae)
E2.111  Си ро ма шна тре са ва цр не (Ca rex ni gra) и зве зда сте оштри-

це (Ca rex ec hi na ta)
E2.112  Си ро ма шна тре са ва шој це ро вог ве тро го на (Eri op ho rum 

sche uc hze ri)
E2.113  Си ро ма шна тре са ва ус ко ли сног ве тро го на (Eri op ho rum 

an gu sti fo li um)
E2.114  Си ро ма шна тре са ва шар пла нин ског ко сто ло ма (Nart he ci um 

scar di cum)
E2.115 Си ро ма шна тре са ва ви ле ме ци је (Wil le me tia sti pi ta ta)
E2.116 Си ро ма шна тре са ва гор ке ре жу хе (Car da mi ne ama ra)
E2.12 Си ро ма шне ма хо вин ске тре са ве
E2.121 Ма хо вин ске тре са ве око из во ра ме ке во де
E2.2 Пре ла зне тре са ве
E2.21 Тре са ве оштри ца (Cype ra ce ae) и тра ва (Po a ce ae)
E2.211 Тре са ва влак на сте оштри це (Ca rex la si o car pa)
E2.212 Тре са ва обле оштри це (Ca rex di an dra)
E2.213 Тре са ва кљу на сте оштри це (Ca rex ro stra ta)
E2.214 Тре са ва блат не оштри це (Ca rex li mo sa)
E2.215 Тре са ва бе ле ри но спо ре (Rhyncho spo ra al ba)
E2.216  Тре са ва бе лих ма хо ви на (Sphag num spp.) и ве тро го на (Eri-

op ho rum spp.)
E2.217 Тре са ва ве тро го на (Eri op ho rum va gi na tum)
E2.218 Тре са ва бес ко лен ке (Mo li nia ca e ru lea)
E2.219  Тре са ва мо чвар не де те ли не (Menyant hes tri fo li a ta) и мо-

чвар ног пе то ли ста (Po ten til la pa lu stris)
E2.22 Тре са ве бе лих ма хо ви на (Sphag num spp.)
E2.221  Тре са ва бе лих ма хо ви на (Sphag num spp.) и ро су ље (Dro se-

ra ro tun di fo lia)
E2.222  Тре са ва бе лих ма хо ви на (Sphag num spp.) и бал кан ске ма-

сни це (Pin qu i cu la bal ca ni ca)
E2.223  Тре са ва бе лих ма хо ви на (Sphag num spp.) и реч ног ра ста ви-

ћа (Equ i se tum flu vi a ti le)
E3 Бо га те тре са ве
E3.1 Бо га те тре са ве
E3.11 Бо га те тре са ве
E3.111 Бо га та тре са ва тре са ве ске оштри це (Ca rex da val li a na)



E3.112 Бо га та тре са ва жу те оштри це (Ca rex fla va)
E3.113 Бо га та тре са ва цр не оштри це (Ca rex ni gra)
E3.114 Бо га та тре са ва кљу на сте оштри це (Ca rex ro stra ta)
E3.115 Бо га та тре са ва сти сну те ве жљи ке (Blysmus com pres sus)
E3.116 Бо га та тре са ва пе то цвет не зу кве (He le oc ha ris qu in qu e flo ra)
E3.117 Бо га та тре са ва цр ног шиљ ка (Scho e nus ni gri cans)
E3.118 Бо га та тре са ва рђа стог шиљ ка (Scho e nus fer ru gi ne us)
E3.119 Бо га та тре са ва мо дре ша ши ке (Se sle ria ca e ru lea)
E3.11A  Бо га та тре са ва тро цвет не си те (Jun cus tri glu mis) и ха ле ро-

ве ја гор че ви не (Pri mu la ha le ri)
E3.11B Бо га та тре са ва бал кан ске ма сни це (Pin qu i cu la bal ca ni ca)
E4 Слат ке мо чва ре
E4.1 Коп не ни тр шћа ци и ро го зи шта
E4.11 Коп не ни тр шћа ци
E4.111 Коп не ни тр шћак тр ске (Phrag mi tes austra lis)
E4.112 Коп не ни тр шћак зу ке (Scir pus la cu stris)
E4.12 Коп не на ро го зи шта ро го за (Typha spp.)
E4.121 Коп не но ро го зи ште ши ро ко ли сног ро го за (Typha la ti fo lia)
E4.122 Коп не но ро го зи ште ус ко ли сног ро го за (Typha an gu sti fo lia)
E4.123 Коп не но ро го зи ште лак сма но вог ро го за (Typha lax man nii)
E4.2 Коп не ни ви со ки ша ше ви и си те
E4.21 Коп не ни ви со ки ша ше ви (Ca rex spp.)
E4.211  Коп не ни ви со ки шаш ши ља те (Ca rex acu ta) и мо чвар не 

оштри це (Ca rex acu ti for mis)
E4.212 Коп не ни ви со ки шаш ши ља те оштри це (Ca rex acu ta)
E4.213  Коп не ни ви со ки шаш мо чвар не оштри це (Ca rex acu ti for mis)
E4.214  Коп не ни ви со ки шаш ли сич је (Ca rex vul pi na) и обал ске 

оштри це (Ca rex ri pa ria)
E4.215 Коп не ни ви со ки шаш ли сич је оштри це (Ca rex vul pi nae)
E4.216  Коп не ни ви со ки шаш ла жне ли сич је оштри це (Ca rex otru bae)
E4.217 Коп не ни ви со ки шаш обал ске оштри це (Ca rex ri pa ria)
E4.218  Коп не ни ви со ки шаш кљу на сте (Ca rex ro stra ta) и ме ху ра-

сте оштри це (Ca rex ve si ca ria)
E4.219 Коп не ни ви со ки шаш кљу на сте оштри це (Ca rex ro stra ta)
E4.21A Коп не ни ви со ки шаш ме ху ра сте оштри це (Ca rex ve si ca ria)
E4.21B Коп не ни ви со ки шаш кру те оштри це (Ca rex ela ta)
E4.21C  Коп не ни ви со ки шаш ме ти ли ша сте оштри це (Ca rex pa ni-

cu la ta)
E4.21D Коп не ни ви со ки шаш че шља сте оштри це (Ca rex dis tic ha)
E4.21E Коп не ни ви со ки шаш бу е ки е ве оштри це (Ca rex bu e kii)
E4.21F  Коп не ни ви со ки шаш бу се на сте оштри це (Ca rex ca e spi to sa)
E4.21G  Коп не ни ви со ки шаш осо би те оштри це (Ca rex ap pro pin-

qu a ta)
E4.21H Коп не ни ви со ки шаш оштри ка (Ca rex pse u docypre us)
E4.21I Коп не ни ви со ки шаш пе ро њи ке (Cype rus lon gus)
E4.21J Коп не ни ви со ки шаш љут ка (Cla di um ma ri scus)
E4.21K Коп не ни ви со ки шаш шум ске ве зли це (Scir pus sylva ti cus)
E4.22 Коп не на ви со ка си ти шта
E4.221 Коп не но ви со ко си ти ште ра ши ре не си те (Jun cus ef fu sus)
E5 Сла не мо чва ре
E5.1 Сла ни коп не ни тр шћа ци и ро го зи шта
E5.11 Сла ни тра шћа ци
E5.111 Сла ни тра шћак тр ске (Phrag mi tes austra lis)
E5.2 Коп не не сла не мо чва ре
E5.21 Сла ни ви со ки ша ше ви
E5.211 Сла ни ви со ки шаш ре зде ље не оштри це (Ca rex di vi sa)
E5.212 Сла ни ви со ки шаш рет ко кла се оштри це (Ca rex dis tans)
E5.22 Сла на ви со ка си ти шта
E5.221  Сла но ви со ко си ти ште сла тин ске си те (Jun cus ge rar di) и 

пи ре ви не (Elymus re pens)
E5.3 Сла не су ку лент не за јед ни це
E5.31 Сла не су ку лент не за јед ни це
E5.311  Сла на су ку лент на за јед ни ца ца кле ња че (Sa li cor nia euro pa ea)
E5.312 Сла на су ку лент на за јед ни ца ца кле ња ча (Sal so la spp.)
E5.313 Сла на су ку лент на за јед ни ца јур чи це (Su a e da spp.)
F КОП НЕ НЕ ПО ВР ШИН СКЕ ВО ДЕ
F1 Коп не не по вр шин ске ста ја ће во де
F1.1 Стал не оли го троф не ста ја ће во де
F1.11 Планк тон ске за јед ни це оли го троф них ста ја ћих во да
F1.12 Бен то сне за јед ни це оли го троф них ста ја ћих во да
F1.13  Те пи си пр шљен чи ца (Cha rophyta) оли го троф них ста ја ћих 

во да
F1.14  Уко ре ње не суб мерз не за јед ни це оли го троф них ста ја ћих 

во да

F1.15 Уко ре ње не плу та ју ће за јед ни це оли го троф них ста ја ћих во да
F1.16  За јед ни це ма хо ви на тре сет ни ца и ме шни ца (Utri cu la ria spp.) 

оли го троф них ста ја ћих во да
F1.17 Ло кве на ди на ма
F1.2 Стал не ме зо троф не ста ја ће во де
F1.21 Планк тон ске за јед ни це ме зо троф них ста ја ћих во да
F1.22 Бен то сне за јед ни це ме зо троф них ста ја ћих во да
F1.23  Те пи си пр шљен чи ца (Cha rophyta) ме зо троф них ста ја ћих 

во да
F1.24 Уко ре ње не суб мерз не за јед ни це ме зо троф них ста ја ћих во да
F1.25 Уко ре ње не плу та ју ће за јед ни це ме зо троф них ста ја ћих во да
F1.251  За јед ни ца во де них љу ти ћа (Ra nun cu lus sect. Bra trac hi um) 

ме зо троф них ста ја ћих во да
F1.252  За јед ни ца плу та ју ћег та ла си ња (Po ta mo ge ton na tans) ме зо-

троф них ста ја ћих во да
F1.253  За јед ни ца во де ног тро ско та (Polygo num amp hi bi um) ме зо-

троф них ста ја ћих во да
F1.254  За јед ни ца плу та ју ћег ја жо ра ста (Spar ga ni um na tans) ме зо-

троф них ста ја ћих во да
F1.255  За јед ни ца во де не бра ди це (Cal li tric he spp.) ме зо троф них 

ста ја ћих во да
F1.26 Сло бод но плу та ју ће за јед ни це ме зо троф них ста ја ћих во да
F1.261  За јед ни ца жа бо гри за (Hydroc ha ris mor sus-ra nae) ме зо троф-

них ста ја ћих во да
F1.262  За јед ни ца те сте ри це (Stra ti o tes alo i des) ме зо троф них ста ја-

ћих во да
F1.263  За јед ни ца ме шни ца (Utri cu la ria spp.) ме зо троф них ста ја ћих 

во да
F1.264  За јед ни ца во де не па пра ти (Sal vi nia na tans) ме зо троф них 

ста ја ћих во да
F1.265  За јед ни ца ал дро ван де (Al dro van da ve si cu lo sa) ме зо троф них 

ста ја ћих во да
F1.266  За јед ни ца пи сти је (Pi stia stra ti o tes) ме зо троф них ста ја ћих 

во да
F1.267  За јед ни ца со чи ви ца (Lem na spp., Spi ro del la spp., Wol ffia 

spp.) ме зо троф них ста ја ћих во да
F1.27  За јед ни це ма хо ви на тре сет ни ца и ме шни ца (Utri cu la ria spp.) 

ме зо троф них ста ја ћих во да
F1.3 Стал не еутроф не ста ја ће во де
F1.31 Планк тон ске за јед ни це еутроф них ста ја ћих во да
F1.32 Бен то сне за јед ни це еутроф них ста ја ћих во да
F1.321 Бен то сна за јед ни ца ли то ра ла еутроф них ста ја ћих во да
F1.322 Бен то сна за јед ни ца су бли то ра ла еутроф них ста ја ћих во да
F1.323 Бен то сна за јед ни ца про фун да ла еутроф них ста ја ћих во да
F1.33 Уко ре ње не суб мерз не за јед ни це еутроф них ста ја ћих во да
F1.331  За јед ни ца ре си на (Ce ra tophyllum spp.) и дре зга (Myri-

ophyllum spp.) еутроф них ста ја ћих во да
F1.332  За јед ни ца во де не ку ге (Elo dea spp.) еутроф них ста ја ћих 

во да
F1.333  За јед ни ца под вод ни ца (Naj as spp.) еутроф них ста ја ћих 

во да
F1.334  За јед ни ца суб мерз ног та ла си ња (Po ta mo ge ton spp.) еутроф-

них ста ја ћих во да
F1.335  За јед ни ца пр шљен чи ца (Cha rophyta) еутроф них ста ја ћих 

во да
F1.34 Уко ре ње не плу та ју ће за јед ни це еутроф них ста ја ћих во да
F1.341  За јед ни ца ре бра ти це (Hot to nia pa lu stris) еутроф них ста ја-

ћих во да
F1.342  За јед ни ца жу тог ло ква ња (Nup har lu te um) еутроф них ста-

ја ћих во да
F1.343  За јед ни ца бе лог ло ква ња (Nymphe a ea al ba) еутроф них ста-

ја ћих во да
F1.344  За јед ни ца бе лог и жу тог ло ква ња (Nymphe a ea al ba) 

еутроф них ста ја ћих во да
F1.345  За јед ни ца во де ног ора ха (Tra pa spp.) еутроф них ста ја ћих 

во да
F1.346  За јед ни ца жу тог ло квањ чи ћа (Nympho i des fla va) еутроф-

них ста ја ћих во да
F1.35 Сло бод но плу та ју ће за јед ни це еутроф них ста ја ћих во да
F1.351  За јед ни ца со чи ви ца (Lem na spp., Spi ro del la spp., Wol ffia 

spp.) еутроф них ста ја ћих во да
F1.352  За јед ни ца во де них па пра ти (Sal vi nia na tans) еутроф них 

ста ја ћих во да
F1.353  За јед ни ца во де них је тре ња ча (Ric cia spp., Ric ci o car pus 

spp.) еутроф них ста ја ћих во да



F1.4 Стал не дис троф не ста ја ће во де
F1.41 Планк тон ске за јед ни це дис троф них ста ја ћих во да
F1.42 Бен то сне за јед ни це дис троф них ста ја ћих во да
F1.43 Те пи си пр шљен чи ца (Cha rophyta) дис троф них ста ја ћих во да
F1.44 Уко ре ње не суб мерз не за јед ни це дис троф них ста ја ћих во да
F1.45 Уко ре ње не плу та ју ће за јед ни це дис троф них ста ја ћих во да
F1.46  За јед ни це ма хо ви на тре сет ни ца и ме шни ца (Utri cu la ria spp.) 

дис троф них ста ја ћих во да
F1.47 Отво ре не плит ке ло кве дис троф них ста ја ћих во да
F1.48 Тре сет не ба ре дис троф них ста ја ћих во да
F1.5 Стал не сла не ста ја ће во де
F1.51 Планк тон ске за јед ни це сла них ста ја ћих во да
F1.52 Бен то сне за јед ни це сла них ста ја ћих во да
F1.53 Те пи си пр шљен чи ца (Cha rophyta) сла них ста ја ћих во да
F1.54 Суб мерз не за јед ни це сла них ста ја ћих во да
F1.55 Плу та ју ће за јед ни це сла них ста ја ћих во да
F1.6 При вре ме не ста ја ће во де
F1.61 При вре ме не оли го троф не ста ја ће во де
F1.62 При вре ме не ме зо троф не ста ја ће во де
F1.63 При вре ме не еутроф не ста ја ће во де
F1.64 При вре ме не дис троф не ста ја ће во де
F1.65 При вре ме не оли го-ме зо троф не ста ја ће во де
F1.66 При вре ме не сла не ста ја ће во де
F1.67 Тур ло зи и ли ва де је зер ских дна при вре ме них во да
F2 Коп не не по вр шин ске те ку ће во де
F2.1 Из во ри, вру ље и геј зи ри
F2.11 Из во ри слат ке ме ке во де
F2.12 Из во ри слат ке твр де во де
F2.121 Ока ме ње ни из вор са фор ма ци ја ма се дре и тра вер ти на
F2.122 Кра шки из вор са ка ме ни том под ло гом без се дре
F2.123 Кра шки из вор са му ље ви том под ло гом
F2.124 Кра шки из вор са шљун ко ви то-му ље ви том под ло гом
F2.13 Геј зи ри
F2.14 Тер мал ни из во ри
F2.141 Из вор са тем пе ра ту ром ни жом од 44°C
F2.142 Из вор са тем пе ра ту ром из ме ђу 44°C и 65°C
F2.143 Из вор са тем пе ра ту ром из над 65°C
F2.15 Из во ри сла не во де
F2.16 Кре нал ни по то ци
F2.17 Тер мал ни из во ри шни по то чи ћи
F2.18  Аци до фил не оли го троф не за јед ни це око из во ри шних по то-

чи ћа
F2.19 Ба зи фил не оли го троф не за јед ни це око из во ри шних по то чи ћа
F2.1A Ме со троф не за јед ни це око из во ри шних по то чи ћа
F2.1B Еутроф не за јед ни це око из во ри шних по то чи ћа
F2.2 Стал ни, бр зи и тур бу лент ни то ко ви без ва ри ра ња ни воа во де
F2.21 Епи ри трал ни и ме та ри трал ни по то ци
F2.22 Хи по ри трал ни по то ци
F2.23 Во де на ста ле ота па њем гле че ра и сне жа ни ка
F2.24 Во до па ди
F2.241 Тра вер тин ски во до пад
F2.242 Еро зив ни во до пад
F2.25 Аци до фил не оли го троф не за јед ни це бр зих по то ка
F2.26 Ба зи фил не оли го троф не за јед ни це бр зих по то ка
F2.27 Ме зо троф не за јед ни це бр зих по то ка
F2.28 Еутроф не за јед ни це бр зих по то ка
F2.3 Стал ни, спо ри и мир ни то ко ви без ва ри ра ња ни воа во де
F2.31 Епи по та мал ни по то ци
F2.32 Ме та по та мал ни и хи по по та мал ни по то ци
F2.33 Ме зо троф не за јед ни це спо рих ре ка
F2.34 Еутроф не за јед ни це спо рих ре ка
F2.35 Бен то сне за јед ни це спо рих ни зиј ских ре ка
F2.36 Планк тон ске за јед ни це ме зо троф них те ку ћих во да
F2.37 Планк тон ске за јед ни це еутроф них те ку ћих во да
F2.4 Реч ни то ко ви са ва ри ра њем ни воа во де
F2.41 Ре ке слат ке во де са ва ри ра њем ни воа во де
F2.42 Ме зо троф не за јед ни це ре ка са ва ри ра њем ни воа во де
F2.43 Еутроф не за јед ни це ре ка са ва ри ра њем ни воа во де
F2.5 При вре ме но те ку ћа во да
F2.6 Филм во де ко ја се пре ли ва по сте на ма
F3 Оба ле коп не них во да
F3.1 Обал не за јед ни це сред ње ви со ких и ви со ких хе ло фи та
F3.11 Обал не за јед ни це хе ло фи та бо га те вр ста ма
F3.111  Обал на за јед ни ца пач је тра ве (Glyce ria flu i tans spp.) и раз-

го на (Ve ro ni ca spp.)

F3.12 Обал ни тр шћа ци и за јед ни це дру гих ви со ких хе ло фи та
F3.121 Обал ни тр шћак тр ске (Phrag mi tes austra lis)
F3.122  Обал ни тр шћак тр ске (Phrag mi tes austra lis) са ка сним ка ло-

пе ром (Ta na ce tum se ro ti num)
F3.123 Обал ни тр шћак ита ли јан ске тр ске (Arun do do nax)
F3.124 Обал ни тр шћак си ро тињ ске тра ве (Glyce ria ma xi ma)
F3.125 Обал ни тр шћак си те (Scir pus la cu stris)
F3.126 Обал но ро го зи ште ро го за (Typha spp.)
F3.13 Обал не сред ње ви со ке не-тра во ли ке за јед ни це
F3.131 Обал на за јед ни ца реч ног ра ста ви ћа (Equ i se tum flu vi a ti le)
F3.132 Обал на за јед ни ца срч ка (Bu to mus um bel la tu sa)
F3.133  Обал на за јед ни ца во де ног бе дре нич ка (Oenant he aqu a ti ca) 

и по то чар ке (Ro rip pa amp hi bia)
F3.134 Обал на за јед ни ца ве ли ке вр би чи це (Lythrum sa li ca ria)
F3.135 Обал на за јед ни ца ступ ни ка (Scrop hu la ria um bro sa)
F3.14 Обал не сред ње ви со ке тра во ли ке за јед ни це
F3.141 Обал ни ви со ки шаш иђи ро та (Aco rus ca la mus)
F3.142 Обал ни ви со ки шаш љут ка (Cla di um ma ri scum)
F3.143  Обал ни ви со ки шаш си ро тињ ских тра ва (Glyce ria spp.-) и 

ја жо ра ста (Spar ga ni um spp.)
F3.144 Обал ни ви со ки шаш пе ро њи ке (Cype rus lon gus)
F3.145  Обал ни тр шћак тр ско ли ке бе ле ши не (Ca la ma gro stis pse u-

dop hrag mi tes)
F3.146 Обал ни тр шћак то ка ви це (Pha la ris arun di na cea)
F3.15 Обал ни сла ни тр шћа ци зу ка (Scir pus spp.)
F3.151  Обал ни сла ни тр шћак та бер не мон та но ве зу ке (Scho e no-

plec tum ta ber na e mon ta ni)
F3.152  Обал ни сла ни тр шћак ви о ке зу ке (Bol boscho e nus ma ri ti mus)
F3.2 Ам фи биј ске обал не за јед ни це ни ских ша ше ва и си та
F3.21 Ви ше го ди шње ам фи биј ске обал не за јед ни це
F3.211  Обал ни ни ски ви ше го ди шњи шаш игли ча сте зу кве (He le-

oc ha ris aci cu la ris)
F3.212  Обал ни ни ски ви ше го ди шњи шаш мо чвар не зу кве (He le oc-

ha ris pa lu stris)
F3.213  Обал ни ни ски ви ше го ди шњи шаш ма ле (He le oc ha ris par vu-

la) и игли ча сте зу кве (He le oc ha ris aci cu la ris)
F3.214  Обал на ам фи биј ска за јед ни ца кр стов ни ка (Na stur ti um of fi-

ci na le)
F3.22 Јед но го ди шње ам фи биј ске обал не за јед ни це
F3.221 Обал ни ни ски јед но го ди шњи шаш зу кви (He le oc ha ris spp.)
F3.222 Обал ни ни ски јед но го ди шњи шаш ши ље ва (Cype rus spp.)
F3.223 Обал на ам фи биј ска за јед ни ца дво зу би ца (Bi dens spp.)
F3.3 Оба ле без или са ра штр ка ном ве ге та ци јом
F3.31 Пе шча не реч не оба ле без ве ге та ци је
F3.32  Шљун ко ви те реч не оба ле без ве ге та ци је
F3.33 Му ље ви те реч не оба ле без ве ге та ци је
F3.34  Пе шча не и шљун ко ви те оба ле слат ких ба ра и је зе ра без 

ве ге та ци је
F3.35 Му ље ви те оба ле слат ких ба ра и је зе ра без ве ге та ци је
F3.36 Му ље ви те оба ле сла них ба ра и је зе ра без ве ге та ци је
F3.37 Сте но ви те реч не оба ле без ве ге та ци је
F3.38 Сте но ви те оба ле слат ких ба ра и је зе ра без ве ге та ци је
G КУЛ ТИ ВИ СА НА АГРИ КУЛ ТУР НА И ХОР ТИ КУЛ ТУР НА 
СТА НИ ШТА
G1 Об ра ди ве по вр ши не на ко ји ма се га је биљ ке за тр жи ште
G1.1 Ин тен зив но об ра ђи ва не отво ре не њи ве и по врт ња ци
G1.11 Ве ли ке ин тен зив не мо но кул ту ре (>25ха)
G1.12 Сред ње ин тен зив не мо но кул ту ре (1-25ха)
G1.13 Ма ле ин тен зив не мо но кул ту ре (<1ха)
G1.2 Екс тен зив но об ра ђи ва не отво ре не њи ве и по врт ња ци
G1.21  Ве ли ке екс тен зив не мо но кул ту ре или ме шо ви те кул ту ре по-

врт ња ка и хор ти кул тур них ба шти (> 1 ха)
G1.22  Сред ње екс тен зив не мо но кул ту ре или ме шо ви те кул ту ре 

по врт ња ка и хор ти кул тур них ба шти (> 0.5-1 ха)
G1.23  Ма ле екс тен зив не мо но кул ту ре или ме шо ви те кул ту ре по-

врт ња ка и хор ти кул тур них ба шти (< 0.5 ха)
G1.3 Ста кле ни ци и пла сте ни ци
G1.31 Ве ли ки ин ду стриј ски ста кле ник
G1.32 Ма ли при ват ни ста кле ник
G1.4  Мо но кул ту ре ко је се га је под агри кул тур ним ме то да ма ма лог 

ин тен зи те та
G1.5 Плав не или по плав не кул ту ре
G1.6 Ве штач ке ли ва де
G1.61 Ви со ко про дук тив не ве штач ке ли ва де
G1.62 Ни ско про дук тив не ве штач ке ли ва де



G1.7 Ра сад ни ци
G1.71 Ра сад ник др ве на стих и зе ља стих би ља ка
G1.72 Ра сад ник во ћар ских и ви но гра дар ских кул ту ра
G1.8 Оглед на по ља
G1.9 Ба штен ске ко ло ни је
G1.A  Го ле уз о ра не, по жње ве не или ско ри је на пу ште не об ра ди ве 

по вр ши не
G1.A1 Го ле уз о ра не по вр ши не
G1.A2  По жње ве на не пла вље на по ља са јед но го ди шњим ко ров-

ским за јед ни ца ма
G1.A3  По жње ве на не пла вље на по ља са јед но го ди шњим и ви ше го-

ди шњим ко ров ским за јед ни ца ма
G1.A4  По жње ве на пла вље на по ља са јед но го ди шњим ко ров ским 

за јед ни ца ма
G1.A5  По жње ве на пла вље на по ља са јед но го ди шњим и ви ше го-

ди шњим ко ров ским за јед ни ца ма
G1.B Утри не и пар ло зи (На пу ште не и за ко ро вље не њи ве )
G1.B1  Мла да утри на са отво ре ном зе ља стом ве ге та ци јом јед но го-

ди шњих и дво го ди шњих ко ро ва
G1.B2  Ста ра утри на са скло пље ном зе ља стом ко ров ском ве ге та-

ци јом
G1.B3  Ста ра утри на са скло пље ном ко ров ском ве ге та ци јом са зна-

чај ним уче шћем жбу на стих вр ста (до 50%)
G1.B4  Ста ра утри на са др ве на стом ве ге та ци јом ни ских (пи о нир-

ских) шу ма
G1.B5  Ком плек сна, струк тур но бо га та утри на са мо за ич ним рас-

по ре дом ве ге та ци је раз ли чи тих ста ди ју ма сук це си је
G1.C Ли вад ске утри не (за пу ште не и за ко ро вље не ли ва де)
G1.C1  Ста ра ли вад ска утри на са скло пље ном зе ља стом ко ров ском 

ве ге та ци јом
G1.C11  Ста ра су ва ли вад ска утри на са скло пље ном зе ља стом ко-

ров ском ве ге та ци јом
G1.C12  Ста ра уме ре но вла жна ли вад ска утри на са скло пље ном 

зе ља стом ко ров ском ве ге та ци јом
G1.C13  Ста ра вла жна ли вад ска утри на са скло пље ном зе ља стом 

ко ров ском ве ге та ци јом
G1.C14  Ста ра пла вље на ли вад ска утри на са скло пље ном зе ља-

стом ко ров ском ве ге та ци јом
G1.C2  Ста ра ли вад ска утри на са ко ров ском ве ге та ци јом са зна чај-

ним уче шћем жбу на стих вр ста (до 50%)
G1.C21  Ста ра су ва ли вад ска утри на са ко ров ском ве ге та ци јом са 

зна чај ним уче шћем жбу на стих вр ста (до 50%)
G1.C22  Ста ра уме ре но вла жна ли вад ска утри на са ко ров ском ве ге-

та ци јом са зна чај ним уче шћем жбу на стих вр ста (до 50%)
G1.C23  Ста ра вла жна ли вад ска утри на са ко ров ском ве ге та ци јом 

са зна чај ним уче шћем жбу на стих вр ста (до 50%)
G1.C24  Ста ра пла вље на ли вад ска утри на са ко ров ском ве ге та ци-

јом са зна чај ним уче шћем жбу на стих вр ста (до 50%)
G1.C3  Ста ра ли вад ска утри на са др ве на стом ве ге та ци јом ни ских 

(пи о нир ских) шу ма
G1.C31  Ста ра су ва ли вад ска утри на са др ве на стом ве ге та ци јом 

ни ских (пи о нир ских) шу ма
G1.C32  Ста ра уме ре но вла жна ли вад ска утри на са др ве на стом ве-

ге та ци јом ни ских (пи о нир ских) шу ма
G1.C33  Ста ра вла жна ли вад ска утри на са др ве на стом ве ге та ци јом 

ни ских (пи о нир ских) шу ма
G1.C4  Ком плек сна, струк тур но бо га та ли вад ска утри на са мо за ич-

ним рас по ре дом ве ге та ци је раз ли чи тих ста ди ју ма сук це си је
G1.C41  Ком плек сна, струк тур но бо га та су ва утри на са мо за ич ним 

рас по ре дом ве ге та ци је раз ли чи тих ста ди ју ма сук це си је
G1.C42  Ком плек сна, струк тур но бо га та уме ре но вла жна утри на са 

мо за ич ним рас по ре дом ве ге та ци је раз ли чи тих ста ди ју ма 
сук це си је

G1.C43  Ком плек сна, струк тур но бо га та вла жна утри на са мо-
за ич ним рас по ре дом ве ге та ци је раз ли чи тих ста ди ју ма 
сук це си је

G1.C44  Ком плек сна, струк тур но бо га та пла вље на утри на са мо-
за ич ним рас по ре дом ве ге та ци је раз ли чи тих ста ди ју ма 
сук це си је

G2 Ме ђе и жи ви це
G2.1 Ме ђе
G2.11 Кон ти ну и ра не гу сте ме ђе
G2.12 Ис пре ки да не ме ђа
G2.2 Жи ви це

G2.21 Кон ти ну и ра не гу сте жи ви це
G2.22 Ис пре ки да не жи ви це
G3 Зе ле не струк ту ре у ур ба ном под руч ју
G3.1 Ба ште и пар ко ви
G3.11 Ве ли ке ба ште са укра сним би љем
G3.111 Пар ков ски цвет ња ци, ар бо ре ту ми и жбу ња ци
G3.12 Бо та нич ке ба ште и ар бо ре ту ми
G3.121  Ото ре на пар це ла бо та нич ке ба ште и ар бо ре ту ма са др ве-

на стим вр ста ма (др ве ће и жбу ње) - Ар бо ре тум
G3.122  Ото ре на пар це ла бо та нич ке ба ште и ар бо ре ту ма са зе ља-

стим биљ ка ма у ле ја ма - Пе ре њак
G3.123  Ото ре на пар це ла бо та нич ке ба ште и ар бо ре ту ма са биљ ка-

ма на ве штач ким ка ме ња ри ма - Ал пи нум
G3.124  За тво ре на пар це ла бо та нич ке ба ште и ар бо ре ту ма - Ста-

кле ник
G3.13 Зо о ло шки врт
G3.131  Отво ре ни обје кат зо о ло шког вр та за др жа ње жи во ти ња  – 

Отво ре ни про стор
G3.132  За тво ре ни обје кат зо о ло шког вр та за др жа ње жи во ти ња - 

Зи мов ник
G3.14 Гро бље
G3.141 Ста ро гро бље за тво ре ног ти па
G3.142 Но во гро бље и про ши ре ње гро бља
G3.143 Гро бље ма лих жи во ти ња
G3.144 Сточ но гро бље
G3.2 Ма ле ба ште са укра сним би љем
G3.21 Ба ште са укра сним би љем
G3.22 Ма ли пар ко ви и град ски тр го ви
G3.3  Ур ба на зе ле на по вр ши на под кро шња ма др ве ћа и жбу ња (> 

50%)
G3.31  Пре те жно ин тен зив но не го ва на зе ле на по вр ши на под кро-

шња ма др ве ћа и жбу ња (> 50%)
G3.32  Пре те жно екс тен зив но не го ва на зе ле на по вр ши на под кро-

шња ма др ве ћа и жбу ња (> 50%)
G3.4  Ур ба на зе ле на по вр ши на под кро шња ма др ве ћа и жбу ња (< 

50%)
G3.41  Пре те жно ин тен зив но не го ва на зе ле на по вр ши на под кро-

шња ма др ве ћа и жбу ња (< 50%)
G3.42  Пре те жно екс тен зив но не го ва на зе ле на по вр ши на под кро-

шња ма др ве ћа и жбу ња (< 50%)
G3.5 Ур ба ни трав њак
G3.51 Ко ше ни трав њак бо гат вр ста ма
G3.52 Ко ше ни трав њак си ро ма шан вр ста ма
G3.53 Екс тен зив ни трав њак
G3.6 Голф те рен
G3.7 Жи ва огра да
G3.71  Жи ва огра да од пре те жно ли сто пад них вр ста жбу но ва и 

ни ског др ве ћа
G3.72  Жи ва огра да од пре те жно че ти нар ских вр ста жбу но ва и 

ни ског др ве ћа
G3.73  Жи ва огра да од ме шо ви то ли сто пад них и че ти нар ских жбу-

но ва и ни ског др ве ћа
G3.8 По је ди нач но др ве ће, гру па ци је др ве ћа и др во ре ди
G3.91  По је ди нач но др ве ће, гру па ци је др ве ћа и др во ре ди од ли сто-

пад них вр ста
G3.92  По је ди нач но др ве ће, гру па ци је др ве ћа и др во ре ди од че ти-

нар ских вр ста
G3.A  Шу ми слич но ста ни ште
G3.A1  Шу ми слич но ста ни ште од пре те жно ли сто пад ног др ве ћа
G3.A2  Шу ми слич но ста ни ште од пре те жно че ти нар ског др ве ћа
G3.A3  Шу ми слич но ста ни ште од ме шо ви тог, ли сто пад ног и че ти-

нар ског др ве ћа
G3.B Ми кро ком плек си мо за ич но рас по ре ђе них ста ни шта
G3.B1  Ми кро ком плекс мо за ич но рас по ре ђе них ста ни шта са уче-

шћем из гра ђе них по вр ши на < 50%
G3.B2  Ми кро ком плекс мо за ич но рас по ре ђе них ста ни шта са уче-

шћем из гра ђе них по вр ши на > 50%
H  УР БА НА, ИН ДУ СТРИЈ СКА И ДРУ ГА ВЕ ШТАЧ КА  

СТА НИ ШТА
H1 Гу сте гра ђе ви не
H1.1 Стам бе не згра де град ских цен та ра
H1.2 Стам бе не згра де се ла и ур ба них пе ри фе ри ја
H1.3 Ур ба не и су бур ба не ин ду стриј ске и ко мер ци јал не ло ка ци је
H1.4 Се о ске ко мер ци јал не је ди ни це



H1.5 Ур ба не и су бур ба не гра ђе ви не и од ла га ли шта шу та
H1.6 Ве о ма гу сте при вре ме не стам бе не је ди ни це
H2 Рет ке гра ђе ви не
H2.1 Ра штр ка не стам бе не згра де
H2.2 Се о ске јав не гра ђе ви не
H2.3  Се о ске ин ду стриј ске и ко мер ци јал не ло ка ци је ко је се још 

увек ак тив но ко ри сте
H2.4 По љо при вред не кон струк ци је
H2.5 Из гра ђе не ме ђе
H2.6 На пу ште не се о ске кон струк ци је
H2.7 Се о ске гра ђе ви не и од ла га ли шта шу та
H3 Уга ри и на си пи
H3.1 Град ски уга ри
H3.11 Пре те жно го ли или сла бо об ра сли град ски угар
H3.12  Мла ди град ски угар са пи о нир ском ру де рал ном ве ге та ци-

јом углав ном јед но го ди шњих и дво го ди шњих би ља ка
H3.13  Ста ри ји град ски угар са ру де рал ном ве ге та ци јом пре те жно 

ви ше го ди шњих зе ља стих би ља ка
H3.14  Ста ри град ски угар са до ми на ци јом ма ње или ви ше отво ре-

не жбу на сте ве ге та ци је
H3.15  Ста ри град ски угар са др ве на стом ве ге та ци јом ни ских (пи-

о нир ских) шу ма
H3.16  Ком плек сан, струк тур но бо гат град ски угар са мо за ич ним 

рас по ре дом ве ге та ци је раз ли чи тих ста ди ју ма сук це си је
H3.2 Се о ски уга ри
H3.21 Пре те жно го ли или сла бо об ра сли се о ски угар
H3.22  Мла ди се о ски угар са пи о нир ском ру де рал ном ве ге та ци јом 

углав ном јед но го ди шњих и дво го ди шњих би ља ка
H3.23  Ста ри ји се о ски угар са ру де рал ном ве ге та ци јом пре те жно 

ви ше го ди шњих зе ља стих би ља ка
H3.24  Ста ри се о ски угар са до ми на ци јом ма ње или ви ше отво ре-

не жбу на сте ве ге та ци је
H3.25  Ста ри се о ски угар са др ве на стом ве ге та ци јом ни ских (пи о-

нир ских) шу ма
H3.26  Ком плек сан, струк тур но бо гат се о ски угар са мо за ич ним 

рас по ре дом ве ге та ци је раз ли чи тих ста ди ју ма сук це си је
H3.3  Вла жни уга ри и ви со ко ши бље ван зо не сло бод но ста ја ће 

или те ку ће во де
H3.31  Вла жни пре те жно го ли (нео бра сли) уга ри, или са ма ло ве-

ге та ци је (<5%)
H3.32  Вла жни мла ди уга ри са пи о нир ском ру де рал ном ве ге та ци-

јом углав ном јед но го ди шњих и дво го ди шњих би ља ка
H3.321 Пе ри о дич но су ве за јед ни це тро зу оп ца (Bi dens spp.)
H3.322  Пе ри о дич но су ве за јед ни це шти ро ва (Ama rant hus spp.) и 

ло бо да (Che no po do i um spp.)
H3.323  Пе ри о дич но су ве за јед ни це тро ско та (Polygo num spp.)
H3.33  Вла жни уга ри са до ми на ци јом ма ње или ви ше отво ре не жбу-

на сте ве ге та ци је (до 50 % по кров но сти жбу ан стих вр ста)
H3.34  Вла жни уга ри са др ве на стом ве ге та ци јом ни ских (пи о нир-

ских) шу ма
H3.35  Вла жни ком плек сни, струк тур но бо га ти уга ри са мо за ич-

ним рас по ре дом ве ге та ци је раз ли чи тих ста ди ју ма сук це си је
H3.36  Вла жни ком плек сни, струк тур но бо га ти уга ри са мо за ич-

ним рас по ре дом ве ге та ци је раз ли чи тих ста ди ју ма сук це си је
H3.4 Ин ду стриј ски уга ри
H3.5 Ве штач ке сте не, ли ти це и стр ме ко си не
H3.51 Ве штач ка креч њач ка и до ло мит ска сте на и ли ти ца
H3.52 Ве штач ка сер пен ти нит ска сте на и ли ти ца
H3.53 Ве штач ка си ли кат на сте на и ли ти ца
H3.54 Ве штач ка стр ма ко си на од рас тре си тих се ди ме на та
H3.6 На си пи
H3.61 Ви ше или ма ње нео бра сли на сип
H3.611 Ви ше или ма ње нео бра сли на сип пе ска
H3.612 Ви ше или ма ње нео бра сли на сип шљун ка и ри зле
H3.613 Ви ше или ма ње нео бра сли на сип зе мље
H3.62 На сип са мла дом спон та ном ве ге та ци јом
H3.621 На сип пе ска са мла дом спон та ном ве ге та ци јом
H3.622 На сип шљун ка и ри зле са мла дом спон та ном ве ге та ци јом
H3.623 На сип зе мље са мла дом спон та ном ве ге та ци јом
H3.63 На сип са ста ром спон та ном ве ге та ци јом
H3.631 На сип пе ска са ста ром спон та ном ве ге та ци јом
H3.632 На сип шљун ка и ри зле са ста ром спон та ном ве ге та ци јом
H3.633 На сип зе мље са ста ром спон та ном ве ге та ци јом
H3.64 На сип са ве штач ки по диг ну том зе ља стом ве ге та ци јом

H3.641  На сип пе ска са ве штач ки по диг ну том зе ља стом ве ге та ци јом
H3.642  На сип шљун ка и ри зле са ве штач ки по диг ну том зе ља стом 

ве ге та ци јом
H3.643  На сип зе мље са ве штач ки по диг ну том зе ља стом ве ге та ци јом
H3.65 На сип са ве штач ки по диг ну том жбу на стом ве ге та ци јом
H3.651  На сип пе ска са ве штач ки по диг ну том жбу на стом ве ге та-

ци јом
H3.652  На сип шљун ка и ри зле са ве штач ки по диг ну том жбу на-

стом ве ге та ци јом
H3.653  На сип зе мље са ве штач ки по диг ну том жбу на стом ве ге та-

ци јом
H3.66 На сип са ве штач ки по диг ну том др ве на стом ве ге та ци јом
H3.661  На сип пе ска са ве штач ки по диг ну том др ве на стом ве ге та-

ци јом
H3.662  На сип шљун ка и ри зле са ве штач ки по диг ну том др ве на-

стом ве ге та ци јом
H3.663  На сип зе мље са ве штач ки по диг ну том др ве на стом ве ге та-

ци јом
H3.67 На сип са обло гом
H3.671 На сип са ка ме ном обло гом
H3.672 На сип са обло гом од бе тон ских пло ча
H3.673 На сип са обло гом од опе ке
H4 Зи до ви и кро во ви
H4.1 Зи до ви
H4.11 Зид са спон та ном ве ге та ци јом
H4.111 Су во зид од ка ме на са спон та ном ве ге та ци јом
H4.112 Зид од опе ке са спон та ном ве ге та ци јом
H4.113 Зид од ра стер еле ме на та са спон та ном ве ге та ци јом
H4.114  Зид ве зан не пре чи шће ном ило ва чом са спон та ном ве ге та-

ци јом
H4.115 Зид од нео бра ђе ног др ве та са спон та ном ве ге та ци јом
H4.12 Зид са са ђе ном ве ге та ци јом
H4.121 Су во зид од ка ме на са са ђе ном ве ге та ци јом
H4.122 Зид од опе ке са са ђе ном ве ге та ци јом
H4.123 Зид од ра стер еле ме на та са са ђе ном ве ге та ци јом
H4.124  Зид ве зан не пре чи шће ном ило ва чом са са ђе ном ве ге та ци јом
H4.125 Зид од нео бра ђе ног др ве та са са ђе ном ве ге та ци јом
H4.13 Зид без ве ге та ци је
H4.131 Су во зид од ка ме на без ве ге та ци је
H4.132 Зид од опе ке без ве ге та ци је
H4.133 Зид од ра стер еле ме на та без ве ге та ци је
H4.134 Зид ве зан не пре чи шће ном ило ва чом без ве ге та ци је
H4.135 Зид од нео бра ђе ног др ве та без ве ге та ци је
H4.2 Кро во ви
H4.21 Кров са спон та ном ве ге та ци јом
H4.211 Тр шча ни кров са спон та ном ве ге та ци јом
H4.212 Кров од др ве не шин дре са спон та ном ве ге та ци јом
H4.213 Кров од при род ног ка ме на са спон та ном ве ге та ци јом
H4.214  Кров од бе тон ског цре па и цре па од опе ке са спон та ном 

ве ге та ци јом
H4.215 Ра ван кров на сут шљун ком са спон та ном ве ге та ци јом
H4.22 Кров са са ђе ном ве ге та ци јом
H4.221 Тр шча ни кров са са ђе ном ве ге та ци јом
H4.222 Кров од др ве не шин дре са са ђе ном ве ге та ци јом
H4.223 Кров од при род ног ка ме на са са ђе ном ве ге та ци јом
H4.224  Кров од бе тон ског цре па и цре па од опе ке са са ђе ном ве-

ге та ци јом
H4.225 Ра ван кров на сут шљун ком са са ђе ном ве ге та ци јом
H4.23 Кров без ве ге та ци је
H4.231 Тр шча ни кров без ве ге та ци је
H4.232 Кров од др ве не шин дре без ве ге та ци је
H4.233 Кров од при род ног ка ме на без ве ге та ци је
H4.234 Кров од бе тон ског цре па и цре па од опе ке без ве ге та ци је
H4.235 Ра ван кров на су ти шљун ком без ве ге та ци је
H5 По дру ми и та ва ни
H5.1 Су во то пли про стор
H5.2 Вла жно хлад ни про стор
H6 Ур ба ни под зем ни објек ти
H6.1 Ур ба ни под зем ни објек ти
H6.11 Де ло ви ан тро по ге них под зем них обје ка та без во де
H6.12  Де ло ви ан тро по ге них под зем них обје ка та са те ку ћом во де-

ном ма сом
H6.13  Де ло ви ан тро по ге них под зем них обје ка та са ста ја ћом во де-

ном ма сом



H7 Ин ду стриј ске зо не из ко јих се вр ши екс трак ци ја
H7.1 Ак тив ни под зем ни руд ни ци
H7.2 Ак ти ван по вр шин ски коп
H7.21 Ак ти ван по вр шин ски коп гли не и ило ва че
H7.22 Ак ти ван по вр шин ски коп пе ска и шљун ка
H7.23 Ак ти ван по вр шин ски коп сте на и ло мље ног ка ме на
H7.3 Не ак ти ван по вр шин ски коп ви ше или ма ње нео бра стао
H7.31  Не ак ти ван по вр шин ски коп гли не и ило ва че ви ше или ма ње 

нео бра стао
H7.32  Не ак ти ван по вр шин ски коп пе ска и шљун ка ви ше или ма-

ње нео бра стао
H7.33  Не ак ти ван по вр шин ски коп сте на и ло мље ног ка ме на ви ше 

или ма ње нео бра стао
H7.4  Не ак ти ван по вр шин ски коп са мла дом спон та ном ве ге та ци јом
H7.41  Не ак ти ван по вр шин ски коп гли не и ило ва че са мла дом 

спон та ном ве ге та ци јом
H7.42  Не ак ти ван по вр шин ски коп пе ска и шљун ка са мла дом 

спон та ном ве ге та ци јом
H7.43  Не ак ти ван по вр шин ски коп сте на и ло мље ног ка ме на са 

мла дом спон та ном ве ге та ци јом
H7.5  Не ак ти ван по вр шин ски коп са ста ром спон та ном ве ге та ци јом
H7.51  Не ак ти ван по вр шин ски коп гли не и ило ва че са ста ром 

спон та ном ве ге та ци јом
H7.52  Не ак ти ван по вр шин ски коп пе ска и шљун ка са ста ром 

спон та ном ве ге та ци јом
H7.53  Не ак ти ван по вр шин ски коп сте на и ло мље ног ка ме на са 

ста ром спон та ном ве ге та ци јом
H8 Тран спорт не мре же
H8.1 Ко ров ске за јед ни це тран спорт них мре жа
H8.2 Мре жа са о бра ћај ни ца и пу те ва
H8.21 Са о бра ћај ни це
H8.211 Са о бра ћај ни ца под не по ро зним за сто ром
H8.212 Са о бра ћај ни ца под по лу по ро зним за сто ром
H8.213 Са о бра ћај ни ца под по ро зним за сто ром
H8.22 Пу те ви
H8.221 Пут под не по ро зним за сто ром
H8.222 Пут под по лу по ро зним за сто ром
H8.223 Пут под по ро зним за сто ром или без за сто ра
H8.23 По вр ши не под за сто ром
H8.231 По вр ши на под не по ро зним за сто ром
H8.232 По вр ши на под по лу по ро зним за сто ром
H8.233 По вр ши на под по ро зним за сто ром или без за сто ра
H8.24 Пар кин зи
H8.241 Пар кинг под не по ро зним за сто ром
H8.242 Пар кинг под по лу по ро зним за сто ром
H8.243 Пар кинг под по ро зним за сто ром
H8.3 Мре жа пру га
H8.31 Же ле знич ка пру га (тра са ши на)
H8.311  Же ле знич ка пру га (тра са ши на) пре те жно са спон та ном 

ве ге та ци јом
H8.312 Же ле знич ка пру га (тра са ши на) пре те жно без ве ге та ци је
H8.32 Ран жир на ста ни ца
H8.321 Ран жир на ста ни ца пре те жно са спон та ном ве ге та ци јом
H8.322 Ран жир на ста ни ца пре те жно без ве ге та ци је
H8.4 Аеро дром ске пи сте и ста ја ли шта
H8.5 Чвр сти де ло ви лу ка
H8.6 Тро то а ри и зо не ре кре а ци је
H8.7 Из гра ђе ни де ло ви гро ба ља
H9 Ве о ма ве штач ке во де
H9.1 Ве о ма ве штач ке сла не и бра кич не ста ја ће во де
H9.2 Ве о ма ве штач ка сла на и бра кич на те ку ћа во да
H9.3 Ве о ма ве штач ка слат ка ста ја ћа во да
H9.31 Ве ли ко је зе ро и аку му ла ци ја
H9.311 Стал но ве штач ко је зе ро и аку му ла ци ја
H9.32 Стал на ма ла ве штач ка ста ја ћа во да
H9.321 Стал на ма ла ве штач ка ста ја ћа во да - риб њак
H9.322  Стал на ма ла ве штач ка ста ја ћа во да на ста ла као по сле ди ца 

ба ге ри са ња и от ко па ва ња
H9.323  Стал на ма ла ве штач ка ста ја ћа во да - та ло жна ба ра за пре чи-

шћа ва ње во да и ба ра от пад них во да да ле ко од при род них
H9.324 Пеј за жно уре ђе на стал на ма ла ве штач ка ста ја ћа во да
H9.325  Стал на ма ла ве штач ка ста ја ћа во да - луч ки ба сен и зи мов ник
H9.33 Ба ре и је зе ра на ве штач ком суп стра ту
H9.34 Ста ја ће во де оп те ре ће не от па дом хе миј ске ин ди стри је

H9.4 Ве о ма ве штач ке слат ке те ку ће во де
H9.41  Ме сти мич но ре гу ли сан по ток и ма ла ре ка (пољ ска ре гу ла-

ци ја)
H9.42  Де ли мич но ре гу ли сан по ток и ма ла ре ка (град ска ре гу ла-

ци ја)
H9.43 У пот пу но сти ре гу ли сан по ток и ма ла ре ка (ки не та)
H9.44 За це вље ни по то ци и ма ле ре ке
H9.45 Ме сти мич но ре гу ли са на ре ка
H9.46 Де ли мич но ре гу ли са на ре ка
H9.5 Ме ли о ра ци о ни ка нал
H9.51  Ин тен зив но ко ри шћен и ре дов но чи шћен ме ли о ра ци о ни 

ка нал без ве ге та ци је
H9.52  Екс тен зив но ко ри шћен и рет ко чи шћен ме ли о ра ци о ни ка-

нал са ве ге та ци јом
H9.53 Те ку ћи во де оп те ре ће не от па дом хе миј ске ин ди стри је
H9.54 Ве о ма ве штач ки слат ки ис пу сти и ка ска де
H9.6 Оба ло у твр да
H9.61 Оба ло у твр да са ве ге та ци јом
H9.62 Оба ло у твр да без ве ге та ци је
HА Де по ни је от па да
HА.1 Ак тив на де по ни ја
HА.11 Ак тив на де по ни ја гра ђе вин ског от па да
HА.12 Ак тив на де по ни ја ја ло ви не
HА.13 Ак тив на де по ни ја пе пе ла
HА.14 Ак тив на де по ни ја ко му нал ног от па да
HА.15 Ак тив на де по ни ја му ља
HА.16 Ак тив на де по ни ја шљун ка и пе ска
HА.17 Ак тив на де по ни ја ин ду стриј ског от па да
HА.18  Ак тив на де по ни ја чвр стог по љо при вред ног и хор ти кул тур-

ног от па да
HА.19 Ак тив на де по ни ја теч ног по љо при вред ног от па да
HА.2 Не ак тив на де по ни ја са мла дом спон та ном ве ге та ци јом
HА.21  Не ак тив на де по ни ја гра ђе вин ског от па да са мла дом спон-

та ном ве ге та ци јом
HА.22  Не ак тив на де по ни ја ја ло ви не са мла дом спон та ном ве ге та-

ци јом
HА.23  Не ак тив на де по ни ја пе пе ла са мла дом спон та ном ве ге та-

ци јом
HА.24  Не ак тив на де по ни ја ко му нал ног от па да са мла дом спон та-

ном ве ге та ци јом
HА.25  Не ак тив на де по ни ја му ља са мла дом спон та ном ве ге та ци јом
HА.26  Не ак тив на де по ни ја шљун ка и пе ска са мла дом спон та ном 

ве ге та ци јом
HА.3 Не ак тив на де по ни ја са ста ром спон та ном ве ге та ци јом
HА.31  Не ак тив на де по ни ја гра ђе вин ског от па да са ста ром спон та-

ном ве ге та ци јом
HА.32  Не ак тив на де по ни ја ја ло ви не са ста ром спон та ном ве ге та-

ци јом
HА.33  Не ак тив на де по ни ја пе пе ла са ста ром спон та ном ве ге та-

ци јом
HА.34  Не ак тив на де по ни ја ко му нал ног от па да са ста ром спон та-

ном ве ге та ци јом
HА.35  Не ак тив на де по ни ја му ља са ста ром спон та ном ве ге та ци јом
HА.36  Не ак тив на де по ни ја шљун ка и пе ска са ста ром спон та ном 

ве ге та ци јом
HА.4 Не ак тив на ви ше или ма ње нео бра сла де по ни ја
HА.41  Не ак тив на ви ше или ма ње нео бра сла де по ни ја гра ђе вин-

ског от па да
HА.42 Не ак тив на ви ше или ма ње нео бра сла  де по ни ја ја ло ви не
HА.43 Не ак тив на ви ше или ма ње нео бра сла де по ни ја пе пе ла
HА.44  Не ак тив на ви ше или ма ње нео бра сла де по ни ја ко му нал ног 

от па да
HА.45 Не ак тив на ви ше или ма ње нео бра сла епо ни ја му ља
HА.46  Не ак тив на ви ше или ма ње нео бра сла де по ни ја шљун ка и 

пе ска
HА.47 Не ак тив на де по ни ја ин ду стриј ског от па да
HА.48  Не ак тив на де по ни ја чвр стог по љо при вред ног и хор ти кул-

тур ног от па да
HА.49 Не ак тив на де по ни ја теч ног по љо при вред ног от па да
HА.5 Ка на ли за ци је и сеп тич ке ја ме
I КОМ ПЛЕК СИ СТА НИ ШТА
I1 Тре сав ски ком плек си
I2 Мо чвар ни ком плек си
I3 Обал ни ком плек си



I4 Ком плек си ста ни шта сло бод не во де и дна
I5  Мо за и ци шу ма, жбу ња ка, ру ди на и па шња ка у зо ни гор ње шум-

ске гра ни це
I6 Ком плек си ста ни шта око ма лих сне жа ни ка
I7  Ин тен зив не по љо при вред не кул ту ре са умет ну том спон та ном 

ве ге та ци јом
I8 Се о ски мо за и ци шу ма, жи ви ца, па шња ка и усе ва
I9 Ве ли ки пар ко ви
IA По вр ши не рет ко по шу мље не ли со пад ним др ве ћем

IB По вр ши не рет ко по шу мље не че ти нар ским др ве ћем
IC  По вр ши не рет ко по шу мље не ли шћар ским и че ти нар ским др-

ве ћем
ID  Шу мо сте по ски ком плек си
IE Ком плек си ма лих град ских ба шта
IF Ком плек си ве ли ких град ских ба шта
IG Ком плек си при ват них ба шта у гра до ви ма
IH  Ком плек си при ват них ба шта у се ли ма и град ским пе ри фе ре и-

ја ма

При лог 2

ЗА ЗА ШТИ ТУ ПРИ О РИ ТЕТ НИ ТИ ПО ВИ СТА НИ ШТА

КОД СТА НИ ШТЕ НА ТУ РА ЕМЕ РАЛД НА ЦИ О НАЛ НО
A1.11 Шу ме бе ле вр бе (Sa lix al ba) *91E0 !44.1 Frag(A)
A1.12 Шумe бе ле вр бе (Sa lix al ba) и то по ла (Po pu lus spp.) *91E0 !44.1 Frag(A)
A1.13 Шу ме бе ле то по ле (Po pu lus al ba) *91E0  Frag(A)
A1.14 Шу ме цр не то по ле (Po pu lus ni grae) *91E0  Frag(A)
A1.15 Шу ме бе ле (Po pu lus al ba) и цр не то по ле (Po pu lus ni gra) *91E0  Frag(A)
A1.16 Шу ме си ве то по ле (Po pu lus ca ne scens) *91E0  Ret/Frag(A)
A1.21 Шу ме цр не јо ве (Al nus glu ti no sa) *91E0 !44.914 Frag(A)
A1.22 Шу ме си ве јо ве (Al nus in ca na) *91E0 !44.2 Frag(A)
A1.23 Шу ме пољ ског ја се на (Fra xi nus an gu sti fo lia) *91E0 !44.43 Frag(A)
A1.31 Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur) 91F0 !44.43 Frag(A/B)
A1.32 Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur) и то по ла (Po pu lus spp.) 91F0 !44.43 Frag(A/B)
A1.33 Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur) и пољ ског ја се на (Fra xi nus an gu sti fo lia) 91F0 !44.43 Frag(A/B)
A1.34 Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur) и ма ља вог пољ ског ја се на (Fra xi nus pal li sae) 91F0 !44.43 Ret/Frag(A/B)
A1.35 Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur), гра ба (Car pi nus be tu lus) и пољ ског ја се на (Fra xi nus an gu sti fo lia) 91F0 !44.43 Frag(A/B)
A1.41 Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur) и гра ба (Car pi nus be tu lus) 9160 !41.2 Frag(B)
A1.42 Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur), гра ба (Car pi nus be tu lus) и це ра (Qu er cus cer ris) 9160 !41.2 Frag(B)
A1.51 Шу ме пољ ског бре ста (Ul mus cam pe stris) 91F0  Ret/Frag(A/B)
A1.61 Шу ме ма ља ве бре зе (Be tu la pu be scens) *91D0 !44.A Ret/Frag(A/B)
A2.11 Шу ме сла ду на (Qu еr cus frainеttо) и це ра (Qu еr cus cer ris) 91M0 !41.7 Frag(B)/Rep
A2.12 Шу ме сла ду на (Qu er cus fra i net to) 91M0 !41.7 Ret/Frag(B)
A2.21 Шу ме ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) *91AA & *91H0 !41.7 Frag(B)
A2.211 Шу ма ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) *91AA !41.7 Frag(B)
A2.212 Шу ма ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) и це ра (Qu еr cus cer ris) *91AA !41.7 Frag(B)
A2.213 Шу ма ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) и китњакa (Qu er cus pe tra ea) *91AA !41.7 Frag(B)
A2.214 Шу ма ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) и бе ло гра би ћа (Car pi nus ori en ta lis) *91H0 !41.7 Frag(B)
A2.215 Шу ма ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) и цр ног гра ба (Ostrya car pi ni fo lia) *91AA !41.7 Frag(B)
A2.216 Шу ма ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) и цр ног ја се на (Fra xi nus or nus) *91H0 !41.7 Frag(B)
A2.22 Шу ме круп но ли сног ме дун ца (Qu еr cus vir gi li a na) *91AA !41.7 Frag(B)
A2.23 Шу ме ме дун ца (Qu еr cus pubеscеns) и круп но ли сног ме дун ца (Qu еr cus vir gi li a na) *91AA !41.7 Frag(B)
A2.24 Шу ме ксе ро фил них хра сто ва (Qu еr cus spp.) и цр ног ја се на (Fra xi nus or nus) *91AA !41.7 Frag(B)
A2.31 Шу ме лу жња ка (Qu er cus ro bur) са же шљом (Acеr ta ta ri cum) *91I0 !41.7 Frag(B)/Rep
A2.32 Шу ме степ ског лу жња ка (Qu er cus pe dun cu li flo ra) *91I0 !41.7 Ret/Frag(B)/Rep
A2.41 Шу ме ма ке дон ског хра ста (Qu er cus tro ja na) 9250 !41.7 Ret/Frag(B)
A2.51 Шу ме кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) 91M0 !41.7 Frag(B)
A2.52 Шу ме це ра (Qu еr cus cеrris) 91M0 !41.7 Frag(B)
A2.53 Шу ме кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и це ра (Qu еr cus cеrris) 91M0 !41.7 Frag(B)
A2.61 Шу ме кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) и гра ба (Car pi nus bеtulus) 9160, 91L0, 91Y0 !41.2 Frag(B)
A2.62 Шу ме кит ња ка (Qu er cus pe tra ea), гра ба (Car pi nus bеtulus) и це ра (Qu er cus cer ris) 9160 !41.2 Frag(B)
A2.71 Шу ме бал кан ског кит ња ка (Qu еr cus da lec ham pii) 91M0 !41.7 End/Frag(B)/Rep
A2.72 Шу ме бал кан ског кит ња ка (Qu еr cus da lec ham pii) и цр ног гра ба (Ostrya car pi ni fo lia) 91M0  End/Frag(B)/Rep
A2.81 Шу ме тран сил ван ског кит ња ка (Qu er cus polycar pa) 91M0 !41.5 Frag(B)
A2.91 Шу ме бе ло гра би ћа (Car pi nus ori en ta lis)  !41.8 Frag(B)
A2.92 Шу ме цр ног гра ба (Ostrya car pi ni fo lia)  !41.8 Frag(B)
A2.A1 Шу ме ма кле на (Acer mon spes su la num)  !41.8 Frag(B)
A2.B1 Шу ме бе ле ли пе (Ti lia to men to sa) 91Z0 !41.8 Frag(B)
A2.C1 Шу ме ра шељ ке (Pru nus ma ha leb)  !41.8 Frag(B)
A2.D1 Шу ме ко при ви ћа (Cel tis austra lis)  !41.8 Ret/Frag(B)
A3.11 Шу ме гра ба (Car pi nus bеtulus) 9160  Frag(B)

A3.21 Брд ске шу ме бу кве (Fa gus mоеsiaca) и кит ња ка (Qu er cus pe tra ea) 91W0, 9110, 9130, 
9150, 91K0, 91V0 !41.1 End/Frag(B)

A3.22 Брд ске шу ме бу кве (Fa gus mоеsiaca) 91W0, 9110, 9130, 
9150, 91K0, 91V0 !41.1 End/Frag(B)

A3.23 Пла нин ске шу ме бу кве (Fa gus mоеsiaca) 91W0 !41.1 End/Frag(B)/Rep
A3.24 Пла нин ске шу ме бу кве (Fa gus mоеsiaca) и гра ба (Car pi nus be tu lus) 91W0, 9150 !41.1 End/Frag(B)
A3.25 Пла нин ске шу ме бу кве (Fa gus mоеsiaca) и цр ног гра ба (Оstrya car pi ni fo lia) 91W0 !41.1 End/Frag(B)



КОД СТА НИ ШТЕ НА ТУ РА ЕМЕ РАЛД НА ЦИ О НАЛ НО
A3.26 Шу ме бу кве (Fa gus mоеsiaca) и меч је ле ске (Cоrylus cоlurna) 91W0, 91V0 !41.1 End/Frag(B)

A3.27 Су бал пиј ске шу ме бу кве (Fa gus mоеsiaca) 91W0, 9110, 9130, 
9150, 91K0, 91V0 !41.1 End/Frag(B)/Rep

A3.31 Су бал пиј ска шу ма пла нин ског ја во ра (Acеr hеldrеichii)   End/Ret/Frag(B)Rep
A3.41 Шумe бе лог ја се на (Fra xi nus ex cel si or)   Ret/Frag(B)
A3.51 Шу ме пи то мог ке сте на (Ca sta nea sa ti va) 9260  Ret/Frag(B)
A3.61 Шу ме ора ха (Ju glans re gia) *9180 !41.4 Ret/Frag(B)
A3.71 Шу ме меч је ле ске (Corylus co lur na) *9180  Ret/Frag(B)/Rep
A3.81 Шу ме бре зе (Be tu la pen du la)   Ret/Frag(B)
A3.A1 Шу ме сит но лист ног бре ста (Ul mus mi nor)   Ret/Frag(B)
A3.B1 Шу ме брд ског бре ста (Ul mus gla bra)   Ret/Frag(B)
A5.11 Шумa црнoг бoра (Pi nus ni gra) *9530 42.6 End/Frag(B)
A5.111 Шумa илир ског црнoг бoра (Pi nus ni gra subsp. austri a ca) *9530 !42.62  
A5.112 Шумa крим ског црнoг бoра (Pi nus ni gra subsp. pal la si a na) *9530 !42.66  
A5.113 Шумa крим ског црнoг бoра (Pi nus ni gra subsp. pal la si a na) са ти сом (Ta xus bac ca ta) *9530 !42.66 Ret/Frag(B)
A5.114 Шу ма гоч ког цр ног бо ра (Pi nus ni gra subsp. go cen sis) *9530 !42.62 End/Frag(B)/Rep
A5.115 Шу ма гоч ког цр ног бо ра (Pi nus ni gra subsp. go cen sis) са го ло цвет ном мле чи ком (Eup hor bia gla bri flo ra) *9530 !42.62 End/Ret/Frag(B)Rep
A5.116 Шу ма гоч ког цр ног бо ра (Pi nus ni gra subsp. go cen sis) са црњушoм (Eri ca car nea) *9530 !42.62 End/Frag(B)/Rep
A5.117 Шу ма гоч ког цр ног бо ра (Pi nus ni gra subsp. go cen sis) са срп ском ша ши ком (Se sle ria ser bi ca) *9530 !42.62 End/Ret/Frag(B)Rep
A5.118 Шу ма гоч ког цр ног бо ра (Pi nus ni gra subsp. go cen sis) са омо ри ком (Pi cea omo ri ca) *9530 !42.62 End/Ret/Frag(B)Rep
A5.12 Шумa црнoг (Pi nus ni gra) и бе лог бо ра (Pi nus sil ve stris) *9530 !42.62 End/Frag(B)/Rep
A6.11 Шу ме смр че (Pi cea abi es) и је ле (Abi es al ba) 91BA 42.1 Frag(B)
A6.12 Шу ме смр че (Pi cea abi es) 9410 42.24 Frag(B)/Rep
A6.13 Шу ме омо ри ке (Pi cea omo ri ca)  !42.27 End/Ret/Frag(B)Rep
A6.14 Шу ме је ле (Abi es al ba) 91BA !42.16 Ret/Frag(B)
A6.15 Шу ма је ле кра ља бо ри са (Abi es bo ri si-re gis) 9270 !42.17 End/Ret/Frag(B)
A6.21 Шу ме бе лог бо ра (Pi nus sil ve stris) 91R0 !42.5C Ret/Frag(B)
A6.31 Шу ме му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) 95A0 !42.7 End/Ret/Frag(B)Rep
A6.32 Шу ме мо ли ке (Pi nus pe u ce) 95A0 !42.7 End/Ret/Frag(B)Rep
A6.33 Шу ме мо ли ке (Pi nus pe u ce) и му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) 95A0 !42.7 End/Ret/Frag(B)Rep
A8.11 Шу ме ли шћа ра и је ле (Abiеs al ba) 91BA  Frag(B)
A8.13 Шу ме ли шћа ра и смр че (Pi cea abi es) и је ле (Abi es al ba) 91BA  Frag(B)
A8.14 Шу ме ли шћа ра са омо ри ком (Pi cea omo ri ca)   End/Ret/Frag(B)
A8.213 Шу ма ма ља ве бре зе (Be tu la pu be scens) и бе лог бо ра (Pi nus sylve stris) *91D0 !44.A Ret/Frag(B)
A8.23 Шу ме ли шћа ра и му ни ке (Pi nus hel dre ic hii)   End/Ret/Frag(B)
A8.24 Шу ме ли шћа ра, му ни ке (Pi nus hel dre ic hii) и мо ли ке (Pi nus pe u ce)   End/Ret/Frag(B)

A8.31 Шу ме ли шћа ра и oмoрике (Pi cea omo ri ca), смр че (Pi cea abi es), jеле (Abi es al ba), и црнoг бoра  
(Pi nus ni gra)   End/Ret/Frag(B)

A8.32 Шу ме ли шћа ра, је ле (Abi es al ba) и му ни ке (Pi nus hel dre ic hii)   End/Ret/Frag(B)
A8.33 Шу ме ли шћа ра, смр че (Pi cea abi es) и мо ли ке (Pi nus pe u ce)   End/Ret/Frag(B)
B1.11 Ши бља ци ба де ма сте вр бе (Sa lix tri an dra)  ! 44.1 Frag(A)
B1.12 Ши бља ци бар ске иве (Sa lix ci ne rea)  ! 44.1 Frag(A)
B1.13 Ши бља ци пра шљи ке (Sa lix pen tan dra)  ! 44.1 Frag(A)
B1.14 Ши бља ци ра ки те (Sa lix pur pu rea)  ! 44.1 Frag(A)
B1.15 Ши бља ци ру зма ри но ли сне вр бе (Sa lix ro sma ri ni fo lia)  ! 44.1 Ret/Frag(A)
B1.152 Пе шчар ски ши бљак ру зма ри но ли сне вр бе (Sa lix ro sma ri ni fo lia) 2190  Ret/Frag(A)
B1.16 Ши бља ци си ве вр бе (Sa lix ele ag nos) 3240 ! 44.1 Frag(A)
B1.17 Ши бља ци вр ба (Sa lix spp.)  ! 44.1 Frag(A)
B1.31 Ши бља ци европ ске вре си не (Myri ca ria ger ma ni ca) 3230 ! 24.2 Ret/Frag(A)
B1.32 Ши бља ци ма је ро ве вре си не (Myri ca ria er ne sti-mayeri) 3230 ! 24.2 End/Ret/Frag(A)
B1.41 Ши бља ци та ма рик са (Ta ma rix spp.) 92D0 ! 44.8 Ret/Frag(A)
B2.11 Ши бља ци јор го ва на (Syrin ga vul ga ris) *40A0   31.8B End/Rep
B2.12 Ши бља ци фор зи ци је (Forsythia euro pa ea)    31.8B End/Rep
B2.15 Ши бља ци ру ја (Co ti nus coggygria) *40A0   31.8B  
B2.16 Ши бља ци ка ли не (Li gu strum vul ga re) *40A0   31.8B  
B2.17 Ши бља ци кло ко чи ке (Staphyllea pin na ta) *40A0   31.8B Ret
B2.18 Ши бља ци ду ња ри це (Co to ne a ster spp.) и кру шчи це (Ame lan hi er ova lis) *40A0   31.8B Ret
B2.19 Ши бљак сте њач ког па сдре на (Rham nus ru pe stris) *40A0   31.8B Ret
B2.1A Ши бља ци сте њач ке кру ши не (Fran gu la ru pe stris) *40A0   31.8B Ret
B2.1B Ши бља ци ру жа (Ro sa spp.) *40A0   31.8B  
B2.1C Ши бља ци степ ског ба де ма (Amygda lus na na) *40A0   31.8B Ret/Frag(A)/Rep
B2.1D Ши бља ци степ ске ви шње (Pru nus fru ti co sa) *40A0   31.8B Ret/Frag(A)/Rep
B2.1E Ши бља ци тр њи не (Pru nus spi no sa) *40A0   31.8B  
B2.21 Псе у до ма ки ја шим ши ра (Bu xus sem per vi rens) 5110 32.2 Ret
B2.31 Ври шти не вре са (Eri ca her ba cea) 4030 !31.2  
B2.32 Ври шти не ка лу не (Cal lu na vul ga ris) 4030 !31.2 Ret/Frag(A)
B2.41 Ври шти не ус ко ли сног ко зин ца (Astra ga lus an gu si i fo li us) 4090 !31.7 Ret
B3.21 Ши бља ци алп ске ко зо кр ви не (Lo ni ce ra al pi ge na)  !31.8B1 Ret
B3.23 Ши бља ци љи го ви не (Rham nus fal lax)  !31.8B1 Ret
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B3.24 Ши бља ци цр ве не зо ве (Sam bu cus ra ce mo sa)  !31.8B1  
B4.11 Ши бља ци зе ле не јо ве (Al nus vi ri dis)  !31.8B1 Ret/Frag(A)
B4.12 Ши бља ци су бал пиј ских вр ба (Sa lix spp.) 4080 !31.8B1 Ret
B4.21 Ври шти не бо ров ни ца (Vac ci ni um spp.) и меч јег гро жђа (Arc to staphylos spp.) 4060 31.4 Ret/Frag(A)
B4.22 Ври шти не вре со ва (Eri ca ce ae) 4060 31.4 Ret/Frag(A)
B4.23 Ври шти не ма ху нар ки (Fa ba ce ae) 4060 31.4 Ret/Frag(A)
B4.31 Ал пиј ски жбу ња ци пу зе ћих вр ба (Sa lix spp.) oко сне жа ни ка  31.4 Ret/Frag(A)
B4.32 Ал пиј ски жбу ња ци фре си ни це (Dryas oc to pe ta la ) oко сне жа ни ка 4060 31.4 Ret
B5.11 Ши бља ци цр ве не кле ке (Junipеrus oxycеdrus) 5210 31.8  
B5.12 Ши бља ци обич не кле ке (Ju ni pe rus com mu nis) 5130 31.8  
B5.13 Ши бља ци ди ва те фо је (Ju ni pe rus ex cel sa) 5210 31.8 Ret
B6.11 Ши бља ци бо ра кри ву ља (Pi nus mu go) *4070 31.4 End/Ret/Frag(B)
B6.113 Ши бљак бо ра кри ву ља (Pi nus mu go) са вул фе ни јом (Wul fe nia ble ci cii) *4070 31.4 End/Ret/Frag(B)
B6.114 Ши бљак бо ра кри ву ља (Pi nus mu go) са хај ду чи цом кра ља Алек сан дра (Ac hil lea ale xan dri-re gis) *4070 31.4 End/Ret/Frag(B)
B6.21 Жбу ња ци по ле гле кле ке (Ju ni pe rus na na) 4060 31.4 Ret
B6.31 Жбу ња ци су бал пиј ске смр че (Pi cea abi es su bal pi na) 4060 31.4 Ret/Frag(B)
C1.11 Па нон ске пе шча ре *6120 & *2340  Ret/Frag(A)/Rep
C1.21 Па нон ске ле сне сте пе *6250 !34.9 Ret/Frag(A)/Rep
C1.22 Па нон ске пе шчар ске сте пе *6260 !34.A Ret/Frag(A)/Rep
C1.31 Су ве жбу на сто-трав не кар бо нат не за јед ни це 6210 !34.3  
C1.311 Су ви жбу на сто-трав ни кар бо нат ни ка ме њар соч не мле чи ке (Eup hor bia myrsi ni tes) 6210 !34.3  
C1.312 Су ви жбу на сто-трав ни кар бо нат ни ка ме њар ви ше цвет не ка ду ље (Sal via of fi ci na lis subsp. mul ti flo ra) 6210 !34.3 End/Ret/Frag(A)
C1.313 Су ви жбу на сто-трав ни кар бо нат ни ка ме њар ртањ ске ме тви це (Ne pe ta rta njen sis) 6210 !34.3 End/Ret/Frag(A)
C1.32 Су ве кар бо нат не ли ва де и ка ме ња ри 6210 !34.3  
C1.32E Су ви кар бо нат ни ка ме њар чу вар ку ћа (Sem per vi vum spp. и Jo vi bar ba spp.) *6110 !34.112 End/Frag(A)
C1.41 Су ве жбу на сто-трав не сер пен ти нит ске за јед ни це  !34.3 End/Rep
C1.411 Су ви жбу на сто-трав ни сер пен ти нит ски ка ме њар го ло цвет не мле чи ке (Eup hor bia gla bri flo ra)  !34.3 End/Ret/Frag(A)/Rep
C1.412 Су ви жбу на сто-трав ни сер пен ти нит ски ка ме њар ха се то ве жу ти ли це (Ge ni sta has ser ti a na)  !34.3 End/Ret/Frag(A)/Rep
C1.413 Су ви жбу на сто-трав ни сер пен ти нит ски ка ме њар бо на пар те о ве сун ча ни це (Fu ma na bo na par tei)  !34.3 End/Ret/Frag(A)/Rep
C1.415 Су ви жбу на сто-трав ни сер пен ти нит ски ка ме њар ди е ки е ве борн ми ле ре (Born mu el le ra di ec kii)  !34.3 End/Ret
C1.416 Су ви жбу на сто-трав ни сер пен ти нит ски ка ме њар срп ског ка ран фи ла (Di ant hus ser bi cus)  !34.3 End/Ret/Frag(A)/Rep
C1.417 Су ви жбу на сто-трав ни сер пен ти нит ски ка ме њар пре ла зне са пу ња че (Sa po na ria in ter me dia)  !34.3 End/Ret/Frag(A)/Rep
C1.418 Су ви жбу на сто-трав ни сер пен ти нит ски ка ме њар ха ла чи је (Ha lascya sendt ne ri)  !34.3 End/Ret/Frag(A)/Rep
C1.42 Су ве сер пен ти нит ске ли ва де и ка ме ња ри  !34.3 Rep
C1.422 Су ве сер пен ти нит ски ка ме ња ри пан чи ће вог ви ју ка (Fe stu ca pan ci ci a na) *6240 !34.3 End/Ret/Frag(A)
C1.428 Су ви сер пен ти нит ски ка ме њар но ва ко вог ко ви ља (Sti pa no va kii) *6240 !34.3 End/Ret/Frag(A)
C1.42A Су ви сер пен ти нит ски ка ме њар чу вар ку ћа (Sem per vi vum spp. и Jo vi bar ba spp.) *6110 !34.112 Ret/Frag(A)
C1.52 Су ве си ли кат не ли ва де и ка ме ња ри    
C1.521 Су ва си ли кат на ли ва да вел шког ви ју ка (Fe stu ca va le si a ca) *6240   
C1.522 Су ва си ли кат на ли ва да ђи по ви не (Chryso po gon gryllus) *6240   
C1.523 Су ва си ли кат на ли ва да ши ље (Dant ho nia calyci na) *6240   
C1.524 Су ва си ли кат на ли ва да ро су ље (Agro stis vul ga ris) и цр ве ног ви ју ка (Fe stu ca ru bra) *6240   
C1.525 Су ва си ли кат на ли ва да ро су ља (Agro stis spp.) *6240   
C1.526 Су ва си ли кат на ли ва да твр да че (Nar dus stric ta) *6240   
C1.527 Су ва си ли кат на ли ва да сит не бу си ке (Deschamp sia fle xu o sa) *6240   
C1.528 Су ва си ли кат на ли ва да бе ле ши не (Ca la ma gro stis epi ge jos) *6240   
C1.529 Су ва си ли кат на ли ва да пе шчар ске оштри це (Ca rex are na ria) *6240   
C1.52A Су ва си ли кат на ли ва да де те ли на (Tri fo li um spp.) *6240   
C1.52B Су ви си ли кат ни ка ме њар вла са стог ко ви ља (Sti pa ca pil la ta) *6240   
C1.52G Су ви си ли кат ни ка ме њар го мо ља сте сун ча ни це (Tu be ra ria gut ta ta) *6220  Ret/Frag(A)
C1.52H Су ви си ли кат ни ка ме њар не вен ка (Xe rant he mum an nu um) *6220  Ret/Frag(A)
C1.52I Су ви си ли кат ни ка ме њар чу вар ку ћа (Sem per vi vum spp. и Jo vi bar ba spp.) 8230  End/Ret/Frag(A)
C1.52J Су ви си ли кат ни ка ме њар стеф чо вог жед ња ка (Se dum stef co) 8230  End/Ret/Frag(A)
C2.112 Уме ре но вла жна ли ва да твр да че (Nar dus stric ta) *6230   
C2.21 Уме ре но вла жне брд ске ли ва де 6510   
C2.31 Уме ре но вла жне пла нин ске ли ва де 6520  Frag(A)
C2.41 Уме ре но вла жне па нон ске ли ва де 6510 !38.25 Frag(A)
C3.21 Вла жне пла нин ске ли ва де и срод не трав не за јед ни це  !37.2 Frag(A)
C3.211 Вла жна пла нин ска ли ва да бес ко љен ке (Mo li nia co e ru lea) 6410 !37.3  
C3.212 Вла жна пла нин ска ли ва да си та (Jun cus spp.) и трв да че (Nar dus stric ta) *6230 !37.3  
C3.31 Вла жне па нон ске ли ва де 6440 !37.2 Frag(A)
C3.316 Вла жна па нон ска ли ва да бес ко љен ке (Mo li nia ca e ru la ea) 6410 !37.2 Frag(A)
C3.317 Вла жна па нон ска ли ва да ви со ке бу си ке (Deschamp sia ca e spi to sa) 6440 !37.2 Frag(A)
C3.41 На пу ште не вла жне ли ва де  !37.2  
C4.111 Су бал пиј ска ви со ка ли ва да ов су ље (Tri se tum fla ve scens) 6520   
C4.112 Су бал пиј ска ви со ка ли ва да пан чи ћи је (Pan ci cia ser bi ca)   End/Ret/Frag(A)/Rep
C4.21 Ал пиј ске и су бал пиј ске кар бо нат не отво ре не жбу на сто-трав не за јед ни це 6170  Ret/Frag(A)
C4.22 Кар бо нат не ру ди не 6170  End/Ret/Frag(A)/Rep
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C4.31 Сер пен ти нит ске ру ди не   End/Ret/Frag(A)/Rep
C4.41 Су бал пиј ски си ли кат ни па шња ци 62D0   
C4.412 Су бал пиј ски си ли кат ни па шњак твр да че (Nar dus stric ta) *6230   
C4.42 Ал пиј ске и су бал пиј ске си ли кат не отво ре не жбу на сто-трав не за јед ни це 62D0  End/Ret/Frag(A)/Rep
C4.43 Си ли кат не ру ди не 62D0  End/Ret/Frag(A)/Rep
C4.51 Кар бо нат не трав не фор ма ци је око сне жа ни ка 6170  Ret
C4.52 Си ли кат не трав не фор ма ци је око сне жа ни ка 6150  Ret
C5.21 Око ло по точ не ви со ке зе ле ни 6430 37.7 Ret/Frag(A)
C5.31 Ви со ко пла нин ске не ни три фи ко ва не ви со ке зе ле ни 6430 37.7 Ret/Frag(A)

C5.316 Ви со ко пла нин ска не ни три фи ко ва на ви со ка зе лен си пар ске во де ни ке  
(Cir si um ap pen di cu la tum) 6430 37.7 End/Ret/Frag(A)

C5.317 Ви со ко пла нин ска не ни три фи ко ва на ви со ка зе лен ро доп ског бла жен ка (Ge um rho do pa e um) 6430 37.7 End/Ret/Frag(A)
C5.318 Ви со ко пла нин ска не ни три фи ко ва на ви со ка зе лен бал кан ског шта ве ља (Ru mex bal ca ni cus) 6430 37.7 End/Ret/Frag(A)
C5.319 Ви со ко пла нин ска не ни три фи ко ва на ви со ка зе лен срп ског љу ти ћа (Ra nun cu lus ser bi cus) 6430 37.7 End/Ret/Frag(A)
C5.31A Ви со ко пла нин ска не ни три фи ко ва на ви со ка зе лен грч ке во де ни ке (Cir si um he le ni o i des) 6430 37.7 End/Ret/Frag(A)
C5.323 Ви со ко пла нин ска ни три фи ко ва на ви со ка зе лен пла нин ског дич ка (Bar ba rea brac te o sa)   End/Ret/Frag(A)
C6.11 Сла не трав не фор ма ци је на со лон ча ку *1530 !15.14 Ret/Frag(A)
C6.12 Па нон ске сла ти не *1530 !15.A Ret/Frag(A)/Rep

C6.127 Па нон ска ал кал на сла ти на фо ли у ру са (Pho li u rus pan no ni cus) и ус ко ли сне бо кви це  
(Plan ta go te nu i flo ra) *1530 !15.A  

C6.13 Па нон ске сла не сте пе и утри не *1530 !15.A Ret/Frag(A)/Rep
C6.14 Па нон ске за сла ње не ли ва де  !15.A Ret/Frag(A)
C6.15 Цен трал но бал кан ске сла ти не и сла не сте пе *1340 !15.A Ret/Frag(A)
D1.21 Пе ћи не са суб тро гло фил ним кич ме ња ци ма 8310 !65. End/Frag(A)
D1.22 Пе ћи не са тро гло би онт ним бес кич ме ња ци ма 8310 !65. End/Frag(A)
D1.23 Пе ћи не са тро гло фил ним бес кич ме ња ци ма 8310 !65. End/Frag(A)
D1.24 Пе ћи не са суб тро гло фил ним бес кич ме ња ци ма 8310 !65. End/Frag(A)
D1.41 Стал не под зем не ста ја ће во де 8310 !65. Frag(A)
D1.42 По вре ме не под зем не ста ја ће во де 8310 !65. Frag(A)
D1.51 Стал не под зем не те ку ће во де 8310 !65. Frag(A)
D1.52 По вре ме не под зем не те ку ће во де 8310 !65. Frag(A)
D2.11 Брд ско-пла нин ски кар бо нат ни си па ри *8160   
D2.12 Брд ско-пла нин ски си ли кат ни си па ри 8110   
D2.13 Брд ско-пла нин ски сер пен ти нит ски си па ри 8110   
D2.21 Су бал пиј ско-ал пиј ски кар бо нат ни си па ри 8120  End/Ret
D2.22 Су бал пиј ско-ал пиј ски си ли кат ни си па ри 8110  Ret
D2.23 Су бал пиј ско-ал пиј ски сер пен ти нит ски си па ри 8110  Ret
D3.11 Брд ско-пла нин ске кар бо нат не су ве сте не и кли фо ви 8210  End/Ret
D3.12 Брд ско-пла нин ске си ли кат не су ве сте не и кли фо ви 8220   
D3.13 Брд ско-пла нин ска сер пен ти нит ска су ва сте на 8220  End/Ret
D3.21 Су бал пиј ско-ал пиј ске кар бо нат не су ве сте не и кли фо ви 8210  End/Ret
D3.22 Су бал пиј ско-ал пиј ске си ли кат не су ве сте не и кли фо ви 8220  End/Ret
D3.23 Су бал пиј ско-ал пиј ске сер пен ти нит ске су ве сте не и кли фо ви 8220  End/Ret
D5.11 Брд ско-пла нин ске вла жне кар бо нат не сте не и кли фо ви 8210  Ret/Frag(A)
D5.12 Брд ско-пла нин ске вла жне си ли кат не сте не и кли фо ви 8220  Ret/Frag(A)
D5.13 Брд ско-пла нин ске вла жне сер пен ти нит ске сте не и кли фо ви 8220  Ret/Frag(A)
D5.21 Су бал пиј ско-ал пиј ске вла жне кар бо нат не сте не и кли фо ви 8210  Ret/Frag(A)
D5.22 Су бал пиј ско-ал пиј ске вла жне си ли кат не сте не и кли фо ви 8220  Ret/Frag(A)
D5.23 Су бал пиј ско-ал пиј ске вла жне сер пен ти нит ске сте не и кли фо ви 8220  Ret/Frag(A)
E2.11 Си ро ма шне тре са ве оштри ца (Cype ra ce ae) и тра ва (Po a ce ae)  !52. Ret/Frag(A)
E2.114 Си ро ма шна тре са ва шар пла нин ског ко сто ло ма (Nart he ci um scar di cum)  !52. End/Ret/Frag(A)
E2.115 Си ро ма шна тре са ва ви ле ме ци је (Wil le me tia sti pi ta ta)  !52. End/Ret/Frag(A)
E2.116 Си ро ма шна тре са ва гор ке ре жу хе (Car da mi ne ama ra)  !52. End/Ret/Frag(A)
E2.12 Си ро ма шне ма хо вин ске тре са ве  !52. Ret/Frag(A)
E2.21 Тре са ве оштри ца (Cype ra ce ae) и тра ва (Po a ce ae) 7140 !54.5 Ret/Frag(A)
E2.215 Тре са ва бе ле ри но спо ре (Rhyncho spo ra al ba) 7150 !54.5 Ret/Frag(A)
E2.218 Тре са ва бес ко лен ке (Mo li nia ca e ru lea) 6410 !54.5 Ret/Frag(A)
E2.22 Тре са ве бе лих ма хо ви на (Sphag num spp.) 7140 !54.5 Ret/Frag(A)
E3.11 Бо га те тре са ве 7230 !54.2 Ret/Frag(A)
E3.111 Бо га та тре са ва тре са ве ске оштри це (Ca rex da val li a na) 7210 !54.2 Ret/Frag(A)
E4.11 Коп не ни тр шћа ци   Frag(A)
E4.12 Коп не на ро го зи шта ро го за (Typha spp.)   Frag(A)
E4.21 Коп не ни ви со ки ша ше ви (Ca rex spp.)   Ret/Frag(A)
E4.21J Коп не ни ви со ки шаш љут ка (Cla di um ma ri scus) 7210 !53.3  
E5.11 Сла ни тра шћа ци *1530 !15.A Ret/Frag(A)
E5.21 Сла ни ви со ки ша ше ви *1340 !15.A Ret/Frag(A)
E5.22 Сла на ви со ка си ти шта *1340 !15.A Ret/Frag(A)
E5.31 Сла не су ку лент не за јед ни це *1530 !15.115 Ret/Frag(A)
F1.11 Планк тон ске за јед ни це оли го троф них ста ја ћих во да  !22.11 Frag(A)
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F1.12 Бен то сне за јед ни це оли го троф них ста ја ћих во да  !22.11 Frag(A)
F1.13 Те пи си пр шљен чи ца (Cha rophyta) оли го троф них ста ја ћих во да 3140 !22.44 Frag(A)
F1.14 Уко ре ње не суб мерз не за јед ни це оли го троф них ста ја ћих во да  !22.11 Frag(A)
F1.15 Уко ре ње не плу та ју ће за јед ни це оли го троф них ста ја ћих во да  !22.11 Frag(A)
F1.16 За јед ни це ма хо ви на тре сет ни ца и ме шни ца (Utri cu la ria spp.) оли го троф них ста ја ћих во да  !22.11 Frag(A)
F1.17 Ло кве на ди на ма  !22.11 Frag(A)
F1.23 Те пи си пр шљен чи ца (Cha rophyta) ме зо троф них ста ја ћих во да 3140 !22.44 Frag(A)
F1.25 Уко ре ње не плу та ју ће за јед ни це ме зо троф них ста ја ћих во да  22.43 Frag(A)
F1.251 За јед ни ца во де них љу ти ћа (Ra nun cu lus sect. Bra trac hi um) ме зо троф них ста ја ћих во да 3260 !22.4321 Ret/Frag(A)
F1.26 Сло бод но плу та ју ће за јед ни це ме зо троф них ста ја ћих во да  22.41 Frag(A)
F1.31 Планк тон ске за јед ни це еутроф них ста ја ћих во да 3150 22.4 Frag(A)
F1.32 Бен то сне за јед ни це еутроф них ста ја ћих во да 3150 22.4 Frag(A)
F1.33 Уко ре ње не суб мерз не за јед ни це еутроф них ста ја ћих во да 3150 22.4 Frag(A)
F1.331 За јед ни ца ре си на (Ce ra tophyllum spp.) и дре зга (Myri ophyllum spp.) еутроф них ста ја ћих во да 3150 22.4 Frag(A)
F1.333 За јед ни ца под вод ни ца (Naj as spp.) еутроф них ста ја ћих во да 3150 22.4  
F1.334 За јед ни ца суб мерз ног та ла си ња (Po ta mo ge ton spp.) еутроф них ста ја ћих во да 3150 22.4  
F1.335 За јед ни ца пр шљен чи ца (Cha rophyta) еутроф них ста ја ћих во да 3150 !22.44 Ret/Frag(A)
F1.34 Уко ре ње не плу та ју ће за јед ни це еутроф них ста ја ћих во да 3150 22.43 Frag(A)
F1.341 За јед ни ца ре бра ти це (Hot to nia pa lu stris) еутроф них ста ја ћих во да 3150 !22.4323  
F1.35 Сло бод но плу та ју ће за јед ни це еутроф них ста ја ћих во да 3150 22.41 Frag(A)
F1.352 За јед ни ца во де них па пра ти (Sal vi nia na tans) еутроф них ста ја ћих во да 3150 ! 22.415  
F1.41 Планк тон ске за јед ни це дис троф них ста ја ћих во да 3160 22.4 Frag(A)
F1.42 Бен то сне за јед ни це дис троф них ста ја ћих во да 3160 22.4 Frag(A)
F1.43 Те пи си пр шљен чи ца (Cha rophyta) дис троф них ста ја ћих во да 3160 !22.44 Frag(A)
F1.44 Уко ре ње не суб мерз не за јед ни це дис троф них ста ја ћих во да 3160 22.4 Frag(A)
F1.45 Уко ре ње не плу та ју ће за јед ни це дис троф них ста ја ћих во да 3160 22.43 Frag(A)
F1.46 За јед ни це ма хо ви на тре сет ни ца и ме шни ца (Utri cu la ria spp.) дис троф них ста ја ћих во да 3160 22.432 Frag(A)
F1.47 Отво ре не плит ке ло кве дис троф них ста ја ћих во да 3160 22.4 Frag(A)
F1.48 Тре сет не ба ре дис троф них ста ја ћих во да 3160 22.4 Frag(A)
F1.51 Планк тон ске за јед ни це сла них ста ја ћих во да  !23.1 Frag(A)
F1.52 Бен то сне за јед ни це сла них ста ја ћих во да  !23.1 Frag(A)
F1.53 Те пи си пр шљен чи ца (Cha rophyta) сла них ста ја ћих во да  !23.1 Frag(A)
F1.54 Суб мерз не за јед ни це сла них ста ја ћих во да  ! 23.1 Frag(A)
F1.55 Плу та ју ће за јед ни це сла них ста ја ћих во да  !23.1 Frag(A)
F1.67 Тур ло зи и ли ва де је зер ских дна при вре ме них во да *3180 !22.5 Frag(A)
F2.12 Из во ри слат ке твр де во де  !54.12 Frag(A)
F2.121 Ока ме ње ни из вор са фор ма ци ја ма се дре и тра вер ти на *7220 !54.12  
F2.122 Кра шки из вор са ка ме ни том под ло гом без се дре  !54.12  
F2.123 Кра шки из вор са му ље ви том под ло гом  !54.12  
F2.124 Кра шки из вор са шљун ко ви то-му ље ви том под ло гом  !54.12  
F2.13 Геј зи ри  !54.12 Frag(A)
F2.14 Тер мал ни из во ри  !54.12 Frag(A)
F2.21 Епи ри трал ни и ме та ри трал ни по то ци 3220  Frag(A)
F2.25 Аци до фил не оли го троф не за јед ни це бр зих по то ка 3220  Frag(A)
F2.26 Ба зи фил не оли го троф не за јед ни це бр зих по то ка 3220  Frag(A)
F2.27 Ме зо троф не за јед ни це бр зих по то ка 3220  Frag(A)
F3.11 Обал не за јед ни це хе ло фи та бо га те вр ста ма   Ret/Frag(A)
F3.12 Обал ни тр шћа ци и за јед ни це дру гих ви со ких хе ло фи та   Ret/Frag(A)
F3.13 Обал не сред ње ви со ке не-тра во ли ке за јед ни це   Ret/Frag(A)
F3.14 Обал не сред ње ви со ке тра во ли ке за јед ни це   Ret/Frag(A)
F3.142 Обал ни ви со ки шаш љут ка (Cla di um ma ri scum)  ! 53.3 Ret/Frag(A)
F3.15 Обал ни сла ни тр шћа ци зу ка (Scir pus spp.)   Ret/Frag(A)
F3.21 Ви ше го ди шње ам фи биј ске обал не за јед ни це 3130 ! 22.31 Frag(A)
F3.22 Јед но го ди шње ам фи биј ске обал не за јед ни це 3130 22.32 Frag(A)
F3.221 Обал ни ни ски јед но го ди шњи шаш зу кви (He le oc ha ris spp.) 3130 ! 22.321  
F3.222 Обал ни ни ски јед но го ди шњи шаш ши ље ва (Cype rus spp.) 3130 !22.3232  
F3.223 Обал на ам фи биј ска за јед ни ца дво зу би ца (Bi dens spp.) 3270 22.32  
F3.32 Шљун ко ви те реч не оба ле без ве ге та ци је  ! 24.2  
F3.34 Пе шча не и шљун ко ви те оба ле слат ких ба ра и је зе ра без ве ге та ци је  ! 24.2  
F3.35 Му ље ви те оба ле слат ких ба ра и је зе ра без ве ге та ци је  ! 23.1  
F3.36 Му ље ви те оба ле сла них ба ра и је зе ра без ве ге та ци је  ! 23.1  
H3.321 Пе ри о дич но су ве за јед ни це тро зу оп ца (Bi dens spp.) 3270   
H3.322 Пе ри о дич но су ве за јед ни це шти ро ва (Ama rant hus spp.) и ло бо да (Che no po do i um spp.) 3270   
I1 Тре сав ски ком плек си   Ret/Frag(A)
I2 Мо чвар ни ком плек си   Ret/Frag(A)
I3 Обал ни ком плек си   Frag(A)
I6 Ком плек си ста ни шта око ма лих сне жа ни ка   Ret/Frag(A)
ID Шу мо степ ски ком плек си   Ret/Frag(A)



Скра ће ни це:
* – при о ри тет но  НА ТУ РА 2000 ста ни ште
! – се лек то ва но ЕМЕ РАЛД ста ни ште
End  – ста ни ште до ми нант но из гра ђе но од ен де мич них вр ста 

би ља ка
Ret  – рет ко ста ни ште на под руч ју Ср би је
Rep  – ре пре зен та тив но ста ни ште на под руч ју Ср би је
Frag(А)  – фра гил но ста ни ште услед функ ци о нал не не по сто-

ја но сти и осе тљи во сти на де гра да ци ју
Frag(B)  – фра гил но ста ни ште услед сла бе и спо ре об но вљи-

во сти

На по ме на: Ста ни шта од по себ ног зна ча ја за за шти ту на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је деф ни са на су на че твр том ни воу кла си-
фи ка ци је. У слу ча ју да ни је по себ но де фи ни са но и сва ста ни шта 
на пе том ни воу има ју исти ста тус зна ча ја за за шти ту као и ста ни-
ште на че твр том ни воу ко ме при па да ју. 

При лог 3

МЕ РЕ ЗА ШТИ ТЕ ЗА ОЧУ ВА ЊЕ ЗА ЗА ШТИ ТУ  
ПРИ О РИ ТЕТ НИХ ТИ ПО ВА СТА НИ ШТА

Шумскастаништа
 – очу ва ти вр сте зна чај не за тип ста ни шта; не уно си ти стра не 

(алох то не) вр сте и ге нет ски мо ди фи ко ва не ор га ни зме;
 – оси гу ра ти аде кват не ме ре за очу ва ње угро же них и рет ких 

ди вљих вр ста као и ре дов но пра ће ње њи хо ва ста ња (мо ни то ринг);
 – у свим шу ма ма обез бе ди ти нео п хо дан про це нат зре лих, 

ста рих и су вих (сто је ћих и обо ре них) ста ба ла, а на ро чи то ста ба ла 
с ду пља ма, у за ви сно сти од ти па ста ни шта;

 – при ли ком за вр шног се ка ве ћих шум ских по вр ши на, где год 
је то мо гу ће и при клад но, оста вља ти ма ње не по се че не по вр ши не;

 – очу ва ти у нај ве ћој ме ри ру бо ве шу ма;
 – оси гу ра ти про ду же ње  се чи ве зре ло сти до ма ћих вр ста др-

ве ћа с об зи ром на фи зи о ло шки век по је ди не вр сте и здрав стве но 
ста ње шум ске за јед ни це;

 – из бе га ва ти упо тре бу хе миј ских сред ста ва за за шти ту би ља 
и би о ло шких кон трол них сред ста ва у стро го кон тро ли са ним усло-
ви ма, а при ме њи ва ти упо тре бу сер ти фи ко ва них би о ло шких сред-
ста ва; 

 – не ко ри сти ти ге нет ски мо ди фи ко ва не ор га ни зме;
 – по шу мља ва ње, где то до пу шта ју усло ви ста ни шта, оба вља-

ти аутох то ним вр ста ма др ве ћа у од но су ко ји од ра жа ва при род ни 
са став, ко ри сте ћи при ро ди бли ске ме то де;

 – упра вља ње ти по ви ма шум ских ста ни шта спро во ди ти сход-
но на че ли ма сер ти фи ка ци је шу ма;

Воденаивлажнастаништа
(копненеповршинскеводе,мочварна,тресавска,ритска

ислатинскастаништа)
 – очу ва ти во де на и вла жна ста ни шта у што при род ни јем ста-

њу, а пре ма по тре би из вр ши ти њи хо ву ре ви та ли за ци ју;
 – очу ва ти би о ло шке вр сте зна чај не за ти по ве ста ни шта; не 

уно си ти стра не (алох то не) вр сте и ге нет ски мо ди фи ко ва не ор га-
ни зме;

 – очу ва ти и по бољ ша ти по ве за ност во до то ко ва;
 – оси гу ра ти нео п ход ну ко ли чи ну во де у во де ним, мо чвар ним 

и тре сав ским ста ни шти ма ко ја је ну жна за оп ста нак ста ни шта; 
одр жа ва ти по вољ ни ре жим во да за очу ва ње во де них и вла жних 
ста ни шта;

 – очу ва ти по вољ на фи зич ко-хе миј ска и би о ло шка свој ства 
во де за да ти тип ста ни шта или их по бољ ша ти, уко ли ко су не по-
вољ на за оп ста нак ста ни шта;

 – очу ва ти по во љан са став и кон цен тра ци је хран љи вих ми не-
рал них и ор ган ских ма те ри ја у во ди и тлу во де них и вла жних ста-
ни шта;

 – спре ча ва ти про це се да љег пре во ђе ња при род них и по лу 
при род них во де них и вла жних ста ни шта у дру ге на ме не;

 – обез бе ди ти ра зно ли кост ста ни шта на во до то ци ма очу ва њем 
не у твр ђе них оба ла, спру до ва, бр за ка, сла по ва и др., и по вољ ну ди-
на ми ку во да (ме ан дри ра ње, пре но ше ње и од ла га ње на но са, по вре-
ме но при род но пла вље ње ру ка ва ца и др.);

 – при ли ком ан тро по ге них ак тив но сти екс пло а та ци је шљун ка 
и пе ска, ре гу ла ци је во до то ко ва, из град њи на си па, ка на ла, риб ња-
ка и сл. во ди ти ра чу на да се ко ли ко је год мо гу ће очу ва по сто ја ње 
ни ских, бла го ис ко ше них при о бал них по вр ши на; ва ђе ње шљун ка 
оба вља ти на по ви ше ним те ра са ма или у не ак тив ном по плав ном 
под руч ју, а из бе га ва ти ва ђе ње шљун ка у ак тив ним реч ним ко ри ти-
ма и плав ним под руч ји ма;

 – у за шти ти од штет ног де ло ва ња во да да ти пред ност ко ри-
шће њу при род них ре тен зи ја и во до то ко ва као про сто ре за за др жа-
ва ње по плав них во да од но сно њи хо во оти ца ње; 

 – не ис ко ри шта ва ти се ди мен те из реч них спру до ва; за бра ни-
ти отва ра ње но вих екс пло а та ци ја тре се та на пре о ста лим тре сав-
ским по вр ши на ма; 

Стаништаунутарагроекосистема
 – пла ни ра ти ре ви та ли за ци ју по сто је ћих као и ус по ста вља ње но-

вих при род них и бли ско при род них ста ни шта уну тар агро си сте ма; 
 – очу ва ти вр сте зна чај не за тип ста ни шта; не уно си ти стра не 

(алох то не) вр сте и ге нет ски мо ди фи ко ва не ор га ни зме;
 – спре чи ти уни шта ва ње жи ви ца, ме ђа, трав них по ја се ва, др-

во ре да, ба ра и др. као и на ру ша ва ње при род них усло ва нео п ход-
них за њи хов оп ста нак; за бра ни ти па ље ње стр ни шта, жи ви ца, тр-
шћа ка и дру гих ти по ва ста ни шта уну тар агро си сте ма;

 – спре чи ти од ла га ње от па да и дру ге ви до ве за га ђе ња ста ни-
шта уну тар агро си сте ма;

Травнастаништаистаништависокихзелени
 – за бра на про ме не на ме не по вр ши на и уни шта ва ње тих ти-

по ва ста ни шта;
 – очу ва ти вр сте зна чај не за тип ста ни шта; не уно си ти стра не 

(алох то не) вр сте и ге нет ски мо ди фи ко ва не ор га ни зме;
 – упра вља ти трав ним ста ни шти ма пу тем ре дов ног се зон ског 

сто ча ре ња и ко ше ња, при ла го ђе ном ти пу ста ни шта и спре чи ти за-
ра ста ња трав них ста ни шта и ста ни шта ви со ких зе ле ни;

 – под сти ца ти ожи вља ва ње тра ди ци о нал ног сто чар ства  на 
трав ним под руч ји ма.

 – очу ва ти по во љан ни во вред но сти ми не рал них и ма те ри ја у 
тлу трав них ста ни шта;

 – очу ва ти по во љан вод ни ре жим, укљу чу ју ћи ви со ки ни во 
под зем них во да на под руч ји ма вла жних трав них за јед ни ца и за јед-
ни ца ви со ких зе ле ни;

Унутарконтиненталнастаништасаслаборазвијеном
вегетацијом(сипари,клифови,стеновитиплатои),

 – очу ва ти по вољ ну струк ту ру, мор фо ло ги ју и кон фи гу ра ци-
ју ста ни шта, омо гу ћи ти од ви ја ње при род них про це са, укљу чу ју ћи 
еро зи ју;

 – очу ва ти вр сте зна чај не за ти по ве ста ни шта; не уно си ти 
стра не (алох то не) вр сте и ге нет ски мо ди фи ко ва не ор га ни зме.


