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ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ КАО ОСНОВ ЗАШТИТЕ ШУМА ОД 

ПОЖАРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 
Звјездан КАРАЏИН 1 Миле ВАЈКИЋ 2  

Резиме:  Процјена угрожености од пожара је основа зажтите шума од пожара. Процјена угрожености је 

од највећег значаја за организацију и функционирање превентивне заштите од пожара, утврђивање 

одговарајућег броја ватрогасних снага за ефикасно обављање ватрогасне дјелатности на одређеном 

подручију или простору за који је урађена процјена. Спремности за брз одговор у борби против шумског 

пожара, одређивање тактике гашења пожара у директној је вези са процјеном угрожености. Битност 

процјене угрожености шума од пожара препозната је у законској регулативи у Босни и Херцеговини, 

кроз подзаконску регулативу прописана је методологија процјене угрожености од шумског пожара.У 

БиХ од доношења регулативе (2004 год.) до данас није урађена процјена угрожености од шумског 

пожара на цијелој територији. У овом раду представљен је примјер квантитативног модела процјене 

угроженосту од шумског пожара.   

Кључне речи: процјена угрожености; шуме; пожар; заштита од пожара;  

ASSESSMENT OF THE HAZARDS AS A BASIS FOR FOREST FIRE 

PROTECTION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 

Abstract: Fire risk assessment is the basis of forest fire protection. The threat assessment is of the utmost 

importance for the organization and functioning of the preventive fire protection, the identification of an 

appropriate number of fire forces to effectively carry out the fire activity in the particular area or area for which 

the assessment was made. Willingness to respond quickly to forest fire fighting, determining fire fighting tactics 

is directly related to the threat assessment. The importance of forest fire risk assessment has been recognized in 

the legislation in Bosnia and Herzegovina, the by-law prescribes the methodology of forest fire risk assessment. 

In BiH, since the adoption of the regulation (2004), no forest fire risk assessment has been done in the entire 

territory to date. In this paper, an example of a quantitative model of forest fire risk assessment will be presented. 

Key words: fire risk assessment, forest, fire, fire protection 

1. УВОД   

У Босни и Херцеговини шумски пожари догађају се у периоду од априла до 

октобра. Највећи број пожара догађа се крајем јула и у аугусту мјесецу, у овом периоду 

често зна бити и 30 активних пожара дневно. Најчешћи су приземни пожари на 

територији Херцеговине често проузроковани људским фактором а подпомогунути 

високим температурама ваздуха и јаким вјетром. Чести су високи пожари у прједјелима 

планина Маглић, Коњух, Мајевица, Игман, Јахорина, Бјелашница, Романија. Шумски 

пожари 2007. у Босни и Херцеговини имали су облик природне  катастрофе.  

процјењена штета проузрокована овим пожарима износила је  око 10 милиона КМ. 

Индиректне штете по шумске екосистеме изазване пожарима су знатно веће и по 

свјетским параметрима достижу од 10 до 17 пута већу вриједност. Према доступним 

подацима за период  2000-2012 год. у Босни и Херцеговини (збирно у оба ентитета) 

догодило се 10691  шумских пожара са укупном материјалном штетом од око 107 000 

000 КМ. Просјечно гледано годишње се догоди око 900 шумских пожара, а материјална 

штета у једном пожару износи око 9000 КМ. Ови подаци указују да су потребне боље 

превентивне мјере заштите шума од пожара и већа спремност за гашење шумског 

пожара у почетној фази. Процјеном угрожености шума од пожара и мапирањем 
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високоризичних територија постигло би се унапређење у погледу заштите шума од 

пожара.   

2. ПРОЦЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ ШУМА ОД ПОЖАРА И БИХ  

Обавезу доношењa, акта о процјени угрожености шуме од пожара за одређено 

подручје, Законом, имају шумска газдинстца, власници или корисници шума и шумског 

земљишта за подручје којим господаре. Подзаконским актима, тј. правилницима је 

прецизиран начин и методологија израде процјене угрожености шуме од пожара. 

Резултат процјене угрожености шума од пожара је сврставање шума у одређену 

категорију угрожености и мапиранје угрожених подручија на карти. Утицај свих 

фактора изражава се бројем бодова чија вриједност износинајмање 115, а највише 580 

бодова. Зависно од укупног броја бодова, све шуме БиХ, према опасности од шумског 

пожара разврставају се у четири степена угрожености од шумског пожара и то: 

I. Врловелика  

II. Велика  

III. Средња-умјерена  

IV. Мала  

Мапирање шума  по степенима угрожености од пожара мора бити у прегледним 

картама гдје се уцртаава одговарајућом бојом - шумска површина по степенима 

угрожености од пожара: 

I. Врловелика - црвеном бојом 

II. Велика - наранџастом бојом 

III. Средња - свијетложутом бојом 

IV. Мала  - зеленом бојом 

Методе по којим се врши процјена угрожености шума од пожара могу бити: 

квантитативне, кавтитативно-кавлитативене квалитативне. На нашим просторима 

најчешће користи се кавтитативно-кавлитативене методе (прописана Правилником о 

садржају планова за заштиту шума од пожара (у оба ентитета)) код којих су  параметри 

(фактори) за процјену угрожености шума од пожара следећи: 

а. вегетација (заступљеност врста дрвећа) - груписана је шумска вегетација на 

састојине четинара, лишћара, те мјешовите састојине, а узети су у обзир и узгојни 

облици као што су шикара, шибљак, макија и гарик, који су специфични у погледу 

осјетљивости на шумски пожар. Културе и плантаже, вјештачки подигнуте састојине уз 

примјену агротехнике, у оквиру даљње пођеле вегетације, издвојене су као посебне 

категорије без обзира на старост 

б. антропогени фактор (ризик од човјека)- клацифицирање шума према 

заступљености човјековог дјеловања на одређеној територији  

в. климатски фактор- средња годишња температура ваздуха, количина падавина и 

релативнавлажност ваздуха 

г. станиште (матични супстрат и тип земљишта)- супстрат и врста тла узимају се 

као посебни параметри који утичу на степен опасности од шумског пожара. Степен 

опасности од шумског пожара увелико зависи и од садржаја влаге у горивом 

материјалу на земљишту 

д. орографија- са својим факторима има знатан утицај на опасност од шумског 

пожара. Интензитет и трајање инсолације утиче на брзину исушивања горивог 

материјала, а он је различит и зависи о експозицији и инклинацији 
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е. шумски ред (хигијена шуме) - утиче на степен н опасности од шумског пожара. У 

шумама у којима се шумски ред не одржава долази до повећане количине горивог 

материјала на земљишту, а тиме повећаног пожарног оптерећења. 

2.1. Процјена угрожености од шумских пожара у Босни и Херцеговини 

Правилник о садржају планова за заштиту шума од пожара још 2004 године 

прописао је начин  процјене угрожености од шумских пожара у Босни и Херцеговини.  

До данас није извршена процјена угрожености од шумских пожара на адекватан начин. 

Тако да не постоји званичан документ који садржи процјена угрожености од шумских 

пожара за комплетну територију БиХ. Једине исправне процјене угрожености израдила 

су поједина шумска газдинства.У званичним документима са називом Процјена 

угрожености од природних и других несрећа (БИХ, ФБИХ, РС) могу се пронаћи и 

подаци о процјени угрозености од шумских пожара, мада није јасно на који се начин 

дошло до података. Група аутора која је урадила документ под називом: Студија 

„Гашење шумских пожара у Босни и Херцеговини“ приказала је  процјену угроженосту 

за цијелу територију (једини званични документ са мапом о угрожености). Наиме ова 

група аутора узимајући у обзир макролокациске параметре и информације са терена а 

на основу улазних параметара (вегетација, антропогени фактор, климатски фактор 

орографија) и према класификацији зона угрожености израдила је процјену, 

угрожености од шумских пожара у БиХ.  Ова процјена приказана је на карти (слика 

бр.1). Али увидом у овај документ видљиво је да ова процјена није адекватно урађена. 

Конкретно ова процијена и није пуно показала јер сви знају да је најугроженије 

подручије Херцеговине. Чак има и нелогичности јер по овој процјени територије 

опстина Чајниче, Рудо, Фоча које заухватају подручије планина Зеленгора и Маглић  

нису угрожене од шумског пожара. 

 

 Слика 1 – Мапа процјене угрожености од шумских пожара у Босни и Херцеговини 

2.2. Расправа 

Без адекватно урађене процјене угрожености од пожара није могуће израдити 

адекватан план за заштиту од пожара тј. није могуће преветивно дјеловати. Видљиво је 
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да овакав модел процјене угрожености шума од пожара(који је прописан законском 

регулативом) није дао резултате јер само поједина шумска газдинства су урадила 

квалитетну процјену, али ни квалитетно урађене процјене шумских газдинстава није је 

могуће увезату у цјелокупну процјену угрожености због компликованог система 

организације шумских газдинства унутар БиХ. Такође велики проблем представља и 

процјена угрожености код шума са приватним власништвом. Ова метода процјене даје 

јасне резултате али захтјева много времена (велики број улазних фактора (преко 120)), 

захтјева координацију ватрогаства и шумских газдинстава, не прецизира надлезности у 

току саме процјене и сами улазни чидбеници нису јасно дефинисани. Занимљивост да 

поред великих пожара који се сваке године одвијају на територији БиХ нити једна 

институција на кантоналном, ентитетском, или државном нивоу нема намјеру 

покренути процјену угрожености од шумских пожра, такође нико нема адекватну базу 

података о шумским пожарима у прошлости. Из овог је видљиво да проблем шумских 

пожара у БиХ се ријешава тек настанком самог пожара. 

2.3. Приједлог 

Како је доказано да модел процјене угрожености шума од пожара (који је прописан 

законском регулативом) није донјео очекиване резултате за петнаест година, у овом 

раду је приказан квантитативни модел који  би убрзао израду процјене угрожености и 

обезбједио мапиранје на цијелој територији БиХ. Према овом моделу цивилне заштите 

на локалном нивоу (нивоу општина) извршиле би процјену угрожености шуме од 

пожара и извршиле би мапирање. Склапањем карте која би уклјучивала све мапе 

добијене од локалних заједница добили би смо карту угрожености од шумског пожара 

за комплетну територију БиХ. У овој методи такођер су постављена четири нивоа 

угрожености (табела 1.) одређена статистичким коефицијентом добијеним на основу 

једначине: 

  
Гдје су:  К- коефицијент нивоа угрожености, 

                A,B,C,D,E,F, улазни фактори при одређивању угрожености (табела 3.) 

Табела 1 – Нивои угрожености  

Ниво угрожености Коефициент (К) 

Нулти степен угрожености 0-1,33 

Мала угроженост 1,33 - 1,66 

Средња угроженост 1,67 – 3,33 

Висока угроженост 3,34 - 5 

Табела 2 – мапирање угрожености  

Ниво угрожености Боја при уцртаванју на карте 

Нулти степен угрожености зелена  

Мала угроженост жута 

Средња угроженост наранџаста 

Висока угроженост црвена 
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Значење нивоа угрожености: 

1. Нулти степен угрожености односио би се на урбане средине, територију без 

шуме. 

2. Мала угроженост је територија на којој постоји опасност од шумског пожара али 

је та опасност јако мала, шумски пожари нису чести и не наносе материјалну штету. 

3. Средња угроженост је територија гђе се јављају шумски пожари који се могу 

угасити акцијом локалне ватрогасне јединице. Позари који се јављају на територији са 

средњим степеном угрожености чине материјалну штету, али је она прихватљива за 

локалну заједницу. 

4. Висока угроженост би означавала територију гђе су шумски пожари јако чести, 

гђе гашење пожара превазилази капацитете локалне ватрогасне јединице (потребна 

помоћ из ваздуха). Пожари чине велике материјалне штете 

 

Табела 3. – Улазни фактори при одређивању угрожености 
 

Улазни фактори при одређивању угрожености 

A. Пожарно оптерећење 1 2 3 4 5 

B. Људски фактор 1 2 3 4 5 

C. Приступачност терена 1 2 3 4 5 

D. Клима 1 2 3 4 5 

E. Статистичка поновљивост 1 2 3 4 5 

F. Близина и опремљеност ВЈ 1 2 3 4 5 

 

A. Пожарно оптерећење класификовати: 
- за шуме 

1 до 500 стабала по 1 ha 

2 од 500 до 750 стабала по 1 ha 

3 од 750 до 1000 стабала по 1 ha 

4 од 1000 до 1300 стабала по 1 ha 

5 преко 1300 стабала по 1 ha 

- ниско растиње 

1 до 15% одређене територије покривено ниским растињем 

2 од 15% до 30%  одређене територије покривено ниским растињем 

3 од 30% до 45%  одређене територије покривено ниским растињем 

4 од 45% до 70%  одређене територије покривено ниским растињем 

5 преко 70%  одређене територије покривено ниским растињем 

 
Уколико је случај да се на одређеној територији налази комбинација шуме и ниског 
растиња (чест слуцај) за улазни коефицијент користити аритметичку средину. 
 
B. Људски фактор 
 

1         нема присуства 

2 присуство чојека минимално (лов, планинарење) 

3 присуство човјека свакодневно без опасности по настајење пожара (радници 
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шумарија,) 

4 шуме кроз које пролазе далеководи локални и магистрални путеви 

5         излетишта, шуме у близини депунија, пољопривредних земљишта, урбаних 
средина 

 
C. Приступачност терена 
 

1 терен у потпуности приступачан за возила (постоје шумски путеви) 

2 терен приступачан возилима са запремином воде до 3000 л 

3 терен приступачан ђелимично одређеним возилима, у потпуности 

приступачан пјешице 

4 терен није приступачан возилима, у потпуности приступачан пјешице 

5 тререн пристпачан из само ваздушним путем 

 
D. Клима 
 

1 нема јаког вјетра, темп. ваздуха у току године до 30 C0 

2 нема јаког вјетра, темп. ваздуха у току године до 35 C0у трајању 20 дана 

3 повремена појава јаког вјетра, темп. ваздуха у току године око 35 C0 у трајању 

20 дана 

4 повремена појава јаког вјетра, темп. ваздуха у току године око 35 C0 у трајању 

30 дана 

5 појава јаког вјетра, темп. ваздуха у току године око C0у трајању 45 дана 

 
E. Статистичка поновљивост 
  

1 у протеклих 5 год. није било пожара 

2 у протеклих 5 год. било 10 пожара 

3 у протеклих 5 год. било 25 пожара 

4 у протеклих 5 год. било 40 пожара 

5 у протеклих 5 год. било преко 50 пожара 

 
F. Близина и опремлјеност ватрогасне јединице одређеном локалитету 
 

1 професионална ВЈ у кругу 5 km 

2 професионална ВЈ у кругу 10 km 

3 професионална ВЈ у кругу 20 км, ДВЈ у кругу 5 km 

4 професионална ВЈ у кругу 40 км, ДВЈ у кругу 10 km 

5 професионалне ВЈ нема у кругу од 40 км, ДВЈ у кругу 20 km 

 
Овај модел процјене угрожености од шумског пожара je идејни приједлог ове групе 

аутора, у циљу брже реализације процјене угрожености и доношења планова заштите 

од шумских пожара за цијелу БиХ. Овакав модел не обухвата довољно чињеница и не 

узима у обзир све факторе опасности, тј. површно обрађује ризике, али даје могућност 

релативно брзе процјене. Недостаци оваковог модела могли би се анулирати строжијим 

мјерама за заштиту од пожара.  
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3. ЗАКЉУЧАК 

Процјена угрожености од шумског пожара треба бити основа заштите од шумских 

пожара. На основу ове квалитетне процјене могу се планирати финансије, израдити 

квалитетни планови заштите од шумског пожара и разрадити детаљна тактика гашења 

пожара. Законска регулатива је добр препознала битност процјене угрожености од 

шумских пожара и постоје сви потребни подзаконски акти. Проблем настаје јер је 

прописаним правилницима начин процјене угрожености је прекомпликован, дуготрајан 

(што је и пракса показала) и успорава даље активности у виду заштите од шумских 

пожара. Можда би било добро узети неки други модел процјене угрожености који би 

убрзао овај посао и отворио могућности за правилно постављање заштитних мјера у 

области заштите шума од пожара. Модел који је приказан у овом раду могао би бити 

једно од рјешења за процјену угрожености на цијелој територији БиХ. Исправност 

процјене могла би се контролисати и сама процјена надопуњавати уписивањем и 

мапирањем шумских пожара који су се доготили у одређеном временском интервалу.  

Тренутно у БиХ не постоји урађена процјена тако да и сама заштита шума од 

пожара није планска. Према доступним подацима нема активности које би промјениле 

ово стање. 
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