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ПРЕДГОВОР 
 
          Босна и Херцеговина припада једној новој макрорегионалој цјелини на 
европском континенту–региону Југоисточне Европе. Овај регион је настао  након 
распада социјалистичког система у источноевропским земљама и након распада 
бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Сачињавају га осам 
бивших социјалистичких земаља (Албанија, Бугарска, Босна и Херцеговина, 
Хрватска, Македонија, Румунија, Словенија, Србија и Црна Гора) и Грчка као 
чланица Европске Уније. 
   
  
 
 
          Аутори 
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ОПШТА ГЕОГРАФСКА ОБИЉЕЖЈА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ 
 

 Припрема за рад 
1. На географској карти уочите полуострва Европе! 
2. Која мора окружују подручје Јужне Европе? 
3. Који мореузи одвајају Европу и Азију? 
4. Уочите положај Балканског полуострва на карти Европе! 

 
Географска регија Југоисточне Европе захвата подручје полуострва Балкана и  

нема јасно издефинисане границе. Данас се појам „Балкан“ као географски појaм 
напушта и уводи „неутралан“ израз Југоисточна Европа. Регија је добила  име по 
планини Балкан која се протеже у централној Бугарској и источној Србији. Ријеч се 
састоји од двије ријечи из турског језика, а то су бал-што значи мед и кан што 
означава крв. Управо ове двије ријечи осликавају Балкан и његову историју. Данас 
су то простори сљедећих земаља: Албанија, Босна и Херцеговина, Грчка, Бугарска, 
Србија, Црна Гора, Хрватска, Румунија, Македонија и Словенија. Ове земље на 
иницијативу Европске уније приступиле су 1999. године тзв. Пакту за стабилност  
југоисточне Европе. Међународна заједница издваја средства за земље ове регије 
како би побољшала инфраструктуру, привреду, те пружила помоћ становништву 
пострадалом у ратовима. Циљ овог Пакта је да земље у регији граде миран 
заједнички живот по угледу на земље Европске уније. Тако се припремају да једног 
дана постану равноправне чланице те Уније. 
 

 
Географски положај Југоисточне Европе 

 
Границу ове регије је веома тешко дефинисати. Сјеверна граница условно је 

одређена Дунавом и Савом. Ово подручје окружују Јадранско, Јонско, Егејско, 
Мраморно и Црно море. Мореузима Босфор и Дарданели Југоисточна Европа је 
повезана са Азијом. Балканско полуострво треће је по величини у Европи  
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Рељеф Балкана  грађен је од стијена различите старости. Најстарије језгро 
Балканског полуострва-Родопи, грађено је од палеозојских стијена. Највећи дио 
овог подручја грађен је од мезозојских кречњака и доломита, те кенозојских 
седимената. У периоду алпске орогенезе издигнути су планински вијенци 
Динарида, Шарско-Пиндских планина, Карпатских и Балканских планина. Највиши 
врх је Мусала (2925 m) на планини Рила. Дуж расједа формиране су и спуштене 
многобројне котлине. Најпознатије низије ове регије су Влашка, Дунавска, 
Тракијска, Тесалија, те Албанска низија према Јадранском мору.  

 

Планина Рила у Бугарској                     Мусала (2 925 m)-највиши врх на Балкану 
 
 Клима Балканског полуострва је медитеранска, умјереноконтинентална, а 
на вишим надморским висинама планинска. Количина падавина, условно, опада од 
запада према истоку. Ваздушне масе које продиру са сјеверног, источног и јужног  
дијела Европског континента имају пресудан утицај на вријеме, а тиме и на климу 
Балканског полуострва. Подрује Балкана има повољне климатске услове за живот и 
рад човјека. 
 Воде Балканског полуострва имају изузетан значај. У чему се огледа значај 
копнених вода? Ријечним долинама пролазе важне саобраћајнице, које повезују 
централне дијелове Европе са југоисточним. Сем тога, важни трговачки путеви 
пролазе морима која окружују Балканско полуострво. Ријеке отичу у три слива: 
црноморски, егејски и јадрански. Најзначајнија ријека је Дунав, а од осталких 
већих ријека издвајамо Саву, Дрину и Велику Мораву. Пронађи их на карти! Воде 
црноморског слива имају највећи хидроенергетски потенцијал те су значајне за 
привреду и живот људи. Воде јадранског и егејског слива имају своја изворишта у 
планинским масивима па су у горњим токовима веома брзе и користе се за 
производњу електричне енергије. Доњи токови ових ријека пролазе кроз подручја 
гдје се у љетном периоду јавља недостатак воде, па имају значајну улогу у 
пољопривреди. 
              Језера Балканског полуострва истичу се по својим природним 
љепотама и вриједностима.  Највеће је Скадарско језеро између Албаније и Црне 
Горе. Очуваност природног фонда, али у утицај друштвено-историјских фактора 
чине посебну љепоту Охридског, Преспанског и Дојранског језера. Планинска 

РИЛА 
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језера настала радом ледника посебна су атракција Шар-планине, Риле, Дурмитора, 
Зелегоре, Прења и многих других.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плитвичка језера-најпознатија природна језера на Балкану 
 
 Биљни и животињски свијет ове регије веома је разноврстан. Биљни 
свијет представљен је многобројним листопадним и четинарским шумама у 
унутрашњости, те деградираном и медитерантском вегетацијом. Сјеверни дијелови 
овог подручја чине степе, док су планински врхови прекривени пашњацима. 
Животињски свијет је богат и разноврстан, а постоје и многи ендеми. Подручје 
Југоисточне Европе истиче се природним љепотама и бројним националним 
парковима.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Букове шуме 
 
 Становништво Југоиосточне Европе чини мјешавина народа. Најбројнију 
групу чине Јужни Словени, док Румуни припадају романској групи народа. Грци и 
Албанци спадају у посебне групе. 

На основу историјских остатака најстарије становништво ове регије чинили 
су Трачани и Илири. Ова регија је и колијевка европских цивилизација, а своје 
трагове у њој оставили су и древни народи. Који народи су у Старом вијеку 
насељавали простор Балканског полустрва? Затражи помоћ свог наставника! 
Највећи културни утицај имали су Византија и Римска држава. Продором Турака на 
ове просторе дошло је до значајних културолошких промјена.  

Становништво ове регије броји око 53 мил. становника. Религије су 
претежно православна, католичка и ислам. Балкан је увијек у прошлости био 
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подручје са израженом миграцијом становништва. Тај тренд одласка становништва 
настављен је и данас. Неке од држава Југоисточне Европе су чланице Европске 
Уније.  Грчка је чланица од 1981. године, Кипар од 2004. године, а Бугарска и 
Румунија од 2007.године. Хрватска, Македонија, Србија, БиХ и Црна Гора такође 
настоје да постану чланице ЕУ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
  Балкан- етнички мозаик 

 
 Привреда Балкана развијала се у складу са историјским дешавањима. 
Природна богатсва нису велика, али су разнолика. Привредно најразвијеније 
државе су Грчка и Словенија. Значајне природне ресурсе има Румунија, Босна и 
Херцеговина, те Србија. Бугарска је земља у којој је присутан тренд убрзаног 
привредног развоја. Земље Југоисточне Европе донедавно су имале социјалистичко 
друштвено уређење. Мијењајући свој начин привређивања по угледу на земље 
западне Европе називају се земље у транзицији. Шта значи бити у транзицији? 
Ове земље имају застарјеле технологије, али, истовремено, много образованих 
људи који желе да се афирмишу у свом послу. Велике свјетске компаније улажу у 
изградњу и развој индустрија земаља у транзицији. Највише се улаже у 
индустријске гране које троше енергију и загађују природну средину (производња 
челика, обојених метала, цемента и угља). Такве индустријске компаније у својим 
земљама гасе постројења и преусмјеравају их према југоисточној Европи. 
Настојања земаља потписница Пакта о стабилности за југоисточну Европу је да се 
улаже у привреду која ће очувати еколошки чисту територију ових земаља. 
           

 
 
 
 
 
 
 

Рафрија Сисак 

 

 

Ђердап
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ИСТOРИЈСКО-ГЕОГРАФСКИ И ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗВОЈ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

    
 
 
    Кроз цијелу досадашњу историју Босна и Херцеговина била је изложена 
различитим културним, цивилизацијским, политичким и економским утицајима. Ти 
утицаји оставили су видног трага у свим сегментима развоја, посебно у развоју 
култура појединих народа.  Преломан утицај на развој државности и духовности на 
геопростору Босне и Херцеговине оставио је процес насељавања Словена и утицај 
Византије. 
    Овим процесима и утицајима ударени су темељи средњевјековне српске 
државности на геопростору Босне и Херцеговине. Огромне заслуге за стварање и 
ширење средњевјековне државе на простору Босне и Херцеговине припадају 
Твртку I, који је за владара Босне и Србије крунисан у манастиру Милешеву, на 
гробу Св. Саве, 1377. године. 
 

 
Краљевина Босна за вријеме Твртка I 

 
    Средњевјековне српске државе (Србија, Зета, Херцеговина, Босна) разбијене су 
турским освајањима и успоставом вишевјековне (петовјековне) отоманске 
империје. Тај период обиљежен је депресивним развојем и тешким сукобима на 
културној, етничкој и религијској основи. Турски колонијални период оставио је 
видног трага у многим сегментима материјалне и духовне културе Босне и 
Херцеговине, посебно у урбаним (градским) срединама (у арихитектури, 
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грађевинарству, етнокултурној и религијској структури становништва, привредним 
специфичностима исламизираног становништва, као нпр. у занатству и сл).  
     Могло би се рећи да су поједини утицаји  кроз историјске периоде допринијели 
бржем привредном развоју  Босне и Херцеговине, као нпр. у аустроугарском, кад су 
подигнуте многе фабрике, отворени бројни рудници, изграђена мрежа нових 
цестовних и жељезничких комуникација, изграђене многе болнице, школе, музеји, 
успостављена мрежа метеоролошких станица, подигнуте бројне касарне, 
жандармеријске станице и сл. За вријеме аустроугарске окупације у Босни и 
Херцеговини ударени су темељи њеном индустријском и снажном урбаном развоју 
као и развоју образовног система, управних и културних институција.  Ипак, 
логичан отпор према  окупатору продуковао је сукобе са тешким посљедицама и 
водио ка стварању слободне државе.  
 

 
Подјела Краљевине Југославије на бановине 

 
     Босна и Херцеговина једна је од шест нових држава насталих на географском 
простору бивше СФР Југославије. Да подсјетимо. Бившу државу СФР Југославију 
чинило је шест република: СР Словенија, СР Хрватска, СР Босна и Херцеговина, 
СР Србија, СР Црна Гора и СР Македонија. Све оне данас имају статус 
међународно признатих држава. Бивша заједничка држава настала је након Првог 
свјетског рата, 1918. године, уједињењем јужнословенских народа: Срба, Хрвата и 
Словенаца и звала се Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. Од 1929. године 
носила је назив Краљевина Југославија. 
      Темељи новој држави – Федеративној Народној Републици Југославији 
постављени су на Другом засједању АВНОЈ-а у Јајцу 29. новембра 1943. године.  
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Завршетком Другог свјетског рата промијенила је назив у Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија.  
 

 
Карта бивше СФРЈ 

 
     Њен континуитет трајао је све до 1991. године, кад се, од те државе, једнострано 
отцијепила Словенија а затим  и Хрватска. Током 1992. године исто је учинила  
Босна и Херцеговина а након тога и Македонија (споразумно). Континуитет бивше 
државе настављен је кроз заједницу Србије и Црне Горе да би се и оне раздружиле 
током 2006. године и тиме стекле потпуно међународно признање. 
     Босна и Херцеговина је држава, настала у процесу распада бивше 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (1991 – 1995). Састављена је 
од два ентитета: Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. Завршетком 
грађанског рата на простору Босне и Херцеговине (1992 – 1995), те Дејтонским 
мировним споразумом и Париском мировном конференцијом, од 14. децембра 
1995. године, заустављен је грађански рат, успостављен је мир и постављени су 
темељи данашње Босне и Херцеговине. 
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ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА БиХ 
 
Географски положај Босне и Херцеговине у оквиру Балкана и Европе 

 
Савремени друштвени, економски и укупан развој Босне и Херцеговине 

дефинисан је општим и посебним условима. Општи услови проистичу из 
глобалних (свјетских) развојних процеса а посебни су у тијесној вези са 
посљедицама распада бивше заједничке државе и настанка нових држава. 
Претходно поменути услови, и општи и посебни, у тијесној су вези са 
географским положајем – кључним фактором укупног развоја.   
    Шта је географски положај? Географски положај је веома сложен појам под 
којим подразумијевамо све факторе који су утицали и утичу на укупне развојне 
процесе на одређеном простору. Под овим појмом подразумијевамо историјске 
прилике као најшири оквир услова опоштег развоја, савремене 
политичкогеографске услове развоја (опште и посебне), природногеографске 
одлике као фактор развоја, економскогеографске услове развоја и сл. Дакле, 
географски положај као широка појмовна категорија подразумијева више 
компоненти па разликујемо: историјскогеографски положај, 
политичкогеографски положај, економскогеографски положај,  
природногеографски положај.  Могуће је говорити и о посебним компонентама 
географског положаја, као што су нпр. саобраћајногеографски положај, 
туристичкогеографски положај, културноцивилизацијски положај и др. 
       Стабилност и укупан развој Босне и Херцеговине у многоме је одређен 
њеним савременим геополитичким положајем.  У чему се он огледа?  Босна и 
Херцеговина полако постаје дио Европе  а  Европа је дио свијета у којем се 
остварују глобални интереси. Они су дефинисани глобализмом као свјетским 
процесом. Тај процес мијења политичку, економску и укупну структуру земаља 
захваћених процесом. Глобализам је скоро у потпуности, с изузетком малог броја 
земаља, потиснуо социјализам као друштвени систем и успоставио капитализам 
као доминантан систем, утемељен на принципима тржишне економије и приватног  
власништва. Све већи број држава свијета улази у састав  војног савеза, познатог 
под појмом НАТО, чиме се остварују услови политичке стабилности и укупне 
безбједности. Ови услови су претпоставка сваком развоју, посебно привредном. На 
овом путу налази се Босна и Херцеговина,  чиме постаје дио свјетског – глобалног 
процеса.  Глобализмом као свјетским процесом управљају најразвијеније државе 
свијета, међу којима предњаче САД, Велика Британија, Француска, Њемачка, 
Јапан. Ове земље остварују и нјавеће интересе у том процесу, но у оквиру 
глобализма остварују се и одређени интереси мање развијених земаља. 
Геополитички положај Босне и Херцеговине у многоме је дефинисан новом 
геополитичком реалношћу на геопростору бивше Југославије, као и њеном 
унутрашњом структуром коју у основи дефинишу два територијално-политичка 
система - ентитета (Република Српска и Федерација Босне и Херцеговине), 
посебних етничких, културних, привредних и осталих одлика.  
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Геополитички положај Босне и Херцеговине 

 
      У оквиру Босне и Херцеговине посебан административно-територијални, у 
суштини  и геополитички статус, има Дистрикт Брчко. Посебност се испољава у 
аутономности политичког па и привредног система те у погледу улоге 
међународног представника који, још увијек, има одлучујућу улогу власти у оквиру 
Дистрикта. Са геополитичког становишта Дистрит Брчко је од посебног интереса 
за Републику Српску јер чини територијалну везу између њеног, условно речено,  
источног и западног дијела. 
    Босна и Херцеговина као и осталих пет новонасталих држава на геопростору 
бивше Југославије чини језгро Балканског полуострва, односно југоисточне 
Европе. 
 
    Геополитичка стабилност неких земаља простора бивше Југославије, па и Балканског 
полуострва у цјелини, оптерећена је неријешеним етничким  питањима. Босна и Херцеговина још 
увијек изналази најбоља рјешења која ће задовољити захтјеве њених конститутивних народа – 
Срба, Хрвата и Бошњака. Србију оптерећује проблем Косова и Метохије, испољен првенствено у 
настојању албанске националне заједнице да се одцијепи од државе Србије. Македонију, у 
геополитичком смислу, такође оптерећују етнички проблеми у вези са албанском заједницом која 
чини већинско становништво њеног западног дијела. Хрватска још увијек није ријешила проблем 
повратка избјеглог српског становништва и остварење основних грађанских права повратника. 
Положај неких националних заједница у Словенији, посебно српске и хрватске, је крајње 
проблематичан. Евидентни су и слични проблеми (етнички па и територијалне природе) у Грчкој 
као и у сусједној Турској, као и  дугогодишњи проблем подијељеног Кипра.   
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    Географски положај Босне и Херцеговине у централном дијелу западног 
Балкана и нови развојни процеси на том простору (политички, економски, 
културни), подређени интересима глобализма и интересима који ће Европу као 
цјелину учинити стабилном, доприноси њеној све значајнијој улози.  
   У оквиру Босне и Херцеговине Република Српска као релативно 
диференциран административно - територијални и политичко – територијални 
систем остварује посебне видове сарадње са сусједном Србијом, у оквиру тзв. 
паралелних и специјалних веза, што је у складу са начелима Дејтонског мировног 
споразума. Овим географски положај Босне и Херцеговине постаје још значајнији и 
доприноси укупној сарадњи и развоју на просторима  новонасталих држава. 
   Економскогеографски положај Босне и Херцеговине у многоме је дефинисан 
општим условима њеног привредног развоја (пропизводњом, условима тржишта, 
цијеном производа, квалитетом производа и сл). Комплементарност привреда 
бивших република, бивше државе – СФР Југославије, доприноси чвршћим 
економским и укупним везама Босне и Херцеговине са окружењем (сусједним 
државама). Овдје се мисли на скоро све гране привредних дјелатности, посебно на 
интегративну улогу енергетског систенма, сировина, производа различите намјене, 
улогу отвореног  и слободног тржишта као један од услова које земље Балканског 
полуострва треба да остваре у процесу прикључења земљама Европске Уније. 
     Посебан сегмент економскогеографског положаја, од огромног значаја за 
развој државе и њених дијелова, чини саобраћајногеографки положај. У овом 
погледу, Босна и Херцеговина има релативно повољан положај. Унутрашњост 
њеног простора повезују друмске саобраћајнице трансферзалним долинама Уне, 
Сане, Врбаса, Босне, Дрине и Неретве, које повезују све три природногеографске 
области. Те области већ смо споменули.  Саобраћајна повезаност са сусједним 
државама је релативно добра и остварује се на различите начине. Цестовни 
саобраћај има предност над осталим. Посебну улогу има посавски правац који БиХ 
и Републику Српску повезују са сусједном Србијом и Хрватском. У овом погледу 
истичему и улогу жељезничког саобраћаја. Од изузетног значаја је и улога авио-
саобраћаја, нарочито у превозу путника али и различитих роба. Нови 
политичкогеографски и економски процеси на простору бивше Југославије 
умањили су улогу ријечног и поморској саобраћаја. 
  
Улога географског положаја Босне и Херцеговине, прије свега у њеном  
економском развоју, односно у развоју њена два ентитета, произилази из 
природногеографских одлика. Уствари говоримо о природногеографском 
положају као фактору развоја.  
    Босна и Херцеговина у природногеографском смислу припада великим 
морфолошком цјелинама специфичног рељефа, хидрографије, рудних и 
минералних ресурса, климе, биљног и животињског свијета. Дакле, Босна и 
Херцеговина у природногеографском смислу припада: Панонској, Планинско-
котлинској и Јадранској области. Свака од њих има компаративне предности које 
наглашавају значај одређених природних ресурса.  
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   На основу општих знања  на  географској карти Босне и Херцеговине покажи којим дијелом она 
припада панонској, планинско-котлинској а којим јадранској области!  Размисли, у чему се огледа 
привредни значај поменутих области. Да помогнемо,  на којим природним основама се развијају 
поједине гране индустрије у Босни и Херцеговини (тешка, хемијска, прехрамбена), на којим туризам 
(планински, бањским, поморски...,, шта чини основу развоја енергетског истема, итд. 

      
Да закључимо, географски положај Босне и Херцеговине је веома сложен. 

Одређене компоненте географског положаја данас имају различиту и веома 
значајну улогу у њеном развоју. 
 
ПОЛОЖАЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ОКВИРУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 
       
     Република Српска је ентитет  (политичко-територијални субјект), који са 
другим ентитетом (Федерацијом Босне и Херцеговине), чини међународно 
признату државу Босну и Херцеговину. Република Сррпска је настала  на дијелу 
географског простора Босне и Херцеговине, 1992. године, након грађанског рата 
(1992-1995. год.),  вољом српског народа и осталих народа који живе на територији 
Босне и Херцеговине. Међународно признање стекла је успоставом мира на 
географском простору Босне и Херцеговине. Потписивање мировног споразума 
обављено је у Дејтону (САД), 1995. године. 
    Република Српска захвата 49% географског простора Босне и Херцеговине. Има 
површину од 25053 km2,  на  којој живи око 1 400 000  становника, просјечно 56 
ст/km2. Простире се између 42о 33/ 19 // и  45о16 /34// с.г.ш.  и  16о 11/ 06 // и  19 о37/  
44 // и.г.д. Положај у средњем дијелу сјеверног умјереног топлотног појаса значи да 
овај простор има умјерене климатске одлике.  Размислиte, које су предности 
умјерене климе у односу на топлу и хладну? Да вам помогнемо, због повољнијих 
биоклиматских услова предности умјерене климе, у односу на топлу и хладну, 
одражавају се на гушћу насељеност становништва, веће могућности 
пољопривредне производње, већу различитост биљног и животињског свијета, и 
уопште, посматрано са становишта човјека, повољније услове живота и рада.  
   Различитост природне средине Републике Српске, у сјеверном дијелу ниске 
равнице и побрђа те равничарске ријеке и термални извори, у средњем дијелу 
Републике средње високе и високе планине и релативно дубоке котлине, развијени 
шумски комплекси, чисте планинске ријеке и високопланинска језера, развијени 
пашњаци, а у јужном пространа карстна поља, међупољски карстни простори, 
енергетски потенцијали ријека и дио Јадранског залеђа, пружа различите и у 
суштини добре могућности развоја различитих привредних дјелатности. Шта 
можемо закључити? Република Српска припада простору великих морфолошких 
цјелина: панонској, планинско-котлинској и јадранској. 

Припрема за рад 
1. На географској карти Босне и Херцеговине покажи териториј који чини 
    Републику Српску! 
2. Утврди облик Републике Српске! Шта можете закључити?  
3. Подсјетите се: шта је географски положај и које су му саставне компоненте? 
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     Панонски дио Републике Српске чини ниска Посавина, Лијевче поље, 
Семберија, ниске острвске планине јужно од Саве, те планине у ободу Панонског 
басена до 1000 m н.в. У основи, овај дио Републике Српске, у привредном смислу, 
има аграрно-индустријску функцију, те све значајнију улогу у развоју туризма, 
прије свега бањског али и излетничког, спортског (ловног, риболовног, туризма на 
мирним и брзим водама), сакралног  и др.  

Овај ( сјеверни) дио Републике Српске има важну саобраћајногеографску 
функцију. Трансверзалним долинама ријека Уне, Сане, Врбаса и Босне и 
саобраћајницама које воде овим долинама остварују се везе са централним и 
јужним дијеловима државног простора и ширим окружењем. Дрина, гранична 
ријека са сусједном Србијом  и уопште укупан простор Подриња имају важну 
привредну функцијху и стратешки значај за Републику Српску. Овдје истичемо 
интегративну улогу Подриња и границе на Дрини, а почива на култуирним, 
историјским и савременим претпоставкама. Та функција (интегративна) доприноси 
развоју привредне, културне и свих облика сарадње између народа са једне и друге 
стране границе. 
    У морфолошком смислу доње Подриње је простор сјеверно од Зворника и 
припада панонском дијелу Републике Српске, што се манифестује у грађи и 
облицима рељефа, специфичностима климе, биљног свијета, могућностима 
вредновања простора и сл.   
Покажите саобраћајно-географски правац који пролази сјеверним дијелом Републике Српске, 
објасни његову функцију и значај за Републику Српску и граничне државе !   

  

 
Географски положај Републике Српске у односу на Босну и Херцеговину 

 
    Гранична ријека Сава, са сусједном Хрватском, има посебан значај за 
Републику Српску, али и  за Босну и Херцеговину  као и сусједну Хрватску. Њене 
бројне функције (граница, гранични прелази, пловност, лучки промет, туризам, 
мелиорација) потврђују претходну констатацију.  
 
Покажите главне граничне прелазе на Сави и главне луке,и реците о каквом је туризму ријеч? 
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Планинско-котлинској области припада средишњи дио Републике Српске, 
између Панонске области на сјеверу и Јадранске на југу.  Већи дио планинско-
котлинске области Републике Српске налази се у источном дијелу наше Републике, 
а знатно мањи у западном. 
 
 Покажите на карти планинско-котлинску област Републике Српске !   

 
Планинско – котлински дио Републике Српске, као што смо то већ 

нагласили, има вриједна природна богатства, на којима почива развој главних 
привредних грана тог простора.  Дефинишите, која су то богатства, и  каква им је 
улога  у привредном развоју ?  

 Планинско-котлински дио Републике Српске има наглашену интегративну 
улогу. Он је природна спона између сјеверног и јужног дијела Републике Српске. 
Из тих разлога истичемо и наглашену саобраћајно-географску и гео-стратешку 
функцију. Од посебног је значаја и геополитички положај овог дијела Републике 
Српске. Специфичност се огледа у улози укупних веза и односа са граничним 
геополитичким системима, Федерацијом БиХ, са једне,  и Републиком Србијом, са 
дсруге стране.  Свакако, очекује се све јача интегративна улога овог дијела 
Републике Српске између поменутих геополитичких система у окружењу. У овом 
смислу истичемо важност саобраћајних праваца исток – запад и релативно бројних 
граничних прелаза на Дрини, али и важност трансферзалног правца сјевер – југ, 
који повезује укупан простор источног дијела Републике Српске. 
   Јадранску област Републике Српске чини источна Херцеговина, њен ниски дио 
(простор Хумина, тј. простор Требињског и Попова поља) и средњи дио  (простор 
Рудина, дакле простор околине Билеће и Љубиња), док високи дио источне 
Херцеговине, простор Гацка и Невесиња, чини прелазно подручје између јадранске 
и планинско-котлинске области. На географској карти покажите дио Републике 
Српске који припада Јадранској области!      

 Јадрански дио Републике Српске  од посебног је значаја, како за Републику 
Српску тако и за укупан простор Босне и Херцеговине. Уствари, говоримо о 
простору који граничи са двије државе, Републиком Хрватском односно 
дубровачким залеђем, с једне, и Црном Гором, с друге стране, па у том смислу 
истичемо саобраћајно-географску функцију овог дијела Републике Српске.  

Покажите главне саобраћајногеографске правце који пролазе кроз источну 
Херцеговину, које просторе повезују и у чему се огледа њихов значај?   

Западним дијелом источна Херцеговина, преко ентитетске границе, 
остварује интензивне везе са Федерацијом БиХ као и са западним дијелом 
Републике Српске, посебно са најразвијенијим центром Репуиблике Српске – 
Бањалуком. На географској карти покажите саобраћајни правац Требиње – 
Мостар – Јабланица – Макљен – Јајце – Бања Лука!  

 Дакле, саобраћајно-географска функција јужног (јадранског) дијела 
Републике Српске доприноси унапређењу функционалних веза и процеса, како у 
оквиру Републике Српске и Босне и Херцеговине тако и са сусједним државама. У 
овом погледу истичемо њен значај у погледу развоја туризма, трговине али и 
укупних веза са окружењем, политичких, културних и сл.  
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     Укупан развој Републике Српске и перспективе њеног развоја, сем 
географског положаја, у многоме је дефинисан њеним правним положајем у оквиру 
Босне и Херцеговине. Уствари, равноправан положај Републике Српске са другим 
ентитетом– Федерацијом Босне и Херцеговине, дефинисан је  Дејтонским 
мировним  споразумом и Уставом Босне и Херцеговине. Тим споразумом 
Републици Српској је загарантован правни и политичко-територијални субјект 
(ентитет) у оквиру Босне и Херцеговине.  Република Српска има властити Устав 
који је  у сагласности са начелиума Дејтонског мировног споразума али је и у 
сагласности и са Уставом БиХ. Уставом Републике Српске дефинисана су њена 
основна обиљежја (име, територија, грб, застава, главни град, правна уређеност и 
сл. ). 
 
НАСТАНАК И СТВАРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 
      Да се подсјетимо: Република Српска је створена у процесу насилног 
разбијања бивше државе - СФР Југославије. Настала је 1992. године а међународно 
признање и верификацију, као један од два равноправна ентитета  у оквиру 
међународно признате државе Босне и Херцеговине, стекла је 1995. године, 
потписивањем Дејтонског мировног уговора. Користећи универзално право, право 
народа на самоопредјељење, као што су то учинили и остали народи на простору 
претходне Југославије, и на простору Босни и Херцеговине, и Срби у тадашњој 
Босни и Херцеговини одлучили су се на стварање сопствене републике у којој ће 
уживати оснвна људска и грађанска права.  
     Супротстављени интереси три конститутивна народа у Босни и 
Херцеговини, почетком деведесетих година прошлог вијека, у вријеме насилног 
рушења бивше заједничке државе СФР Југославије, на жалост нису се могли 
ријешити политичким договором који би избјегао ратна дејства. Напротив, крајње 
супротстављени национални, културни па и остали интереси народа простора 
Босне и Херцеговине (Срба, Хрвата и Муслимана), подстицани спољним 
политичким интересима и различитим средствима помоћи, резултирали су 
грађанским ратом са тешким посљедицама, ратним страдањима, разарањем и 
прогоном  цивилног становништва из скоро свих дијелова БиХ. Углавном, већи 
број избјеглог српског становништва уточиште је нашао у сусједној Србији и Црној 
Гори, док су хрватске избјеглице одлазиле у Хрватску  и низ развијених земаља 
свијета, а муслиманске у низ земаља Западне и Сјеверне Европе, мањим дијелом у 
исламске земље Блиског истока.  
      Историјско искуство је показало да је држава најбољи гарант очувања  
виталних интереса неког народа. Зато су сви народи простора претходне државе – 
СФР Југославије, у процесу њеног разбијања, настојали по сваку цијену створити 
државе националног типа. То је учинио и српски народ, на географском простору 
Босне и Херцеговине. Уствари, српски народ у Босни и Херцеговини формирао је 
24. октобра. 1991. године Скупштину српског народа у Босни и Херцеговини, а већ 
28. фебруара. 1992. године Народна Скупштина Републике Српске усвојила је 
Устав Републике Српске. Све до 1995. године, до момента потписивања Дејтонског 
мировног споразума, Република Српска је функционисала, иако у ратним 
условима, као потпуно суверена држава али без међународног признања. 
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Окончањем ратних дејстава на географском простору Босне и Херцеговине (1995. 
године) успостављен је мир. Успостава мира и административно-територијалног 
уређења Босне и Херцеговине на бази ентитета (Републике Српске и Федерације 
БиХ), којима је јасно дефинисан правни и политички статус у оквиру међународно 
признате државе Босне и Херцеговине, постигнута је, као што смо нагласили, 
потписивањем Дејтонског мировног споразума (21. новембра 1995. године) и  
Париском мировном конференцијом, од 14. децембра 1995.  
  
У својству гаранта, Споразум су потпшисали представници тадашње СР Југославије, Републике 
Хрватске и Босне и Херцеговине, а у својству свједока специјални преговарач Европске Уније, и 
представници Републике Француске, Савезне Републике Њемачке, Руске Федерације, Уједињеног 
Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске те Сједињених Америчких Држав. 
 
    

У протеклом периоду, од настанка (1995. године) па до данас, нарочито 
након успоставе мира на географском простору Босне и Херцеговине, Република 
Српска остварила је видан успјех у изградњи правног и демократског друштва, али 
и видне резултате у трансформацији економског система. Наиме, данас Устав 
Републике Српске, као најзначајнији правни акт једног друштва, у складу је са 
демократским и правним стандардима најразвијенијих земаља свијета. Њиме су 
апсолутно загарантована сва људска и грађанска права свих народа и свих грађана 
Републике Српске без обзира на вјерску, националну или било коју другу 
припадност. Правни систем Републике Српске гарантује свим њеним грађанима 
личну и имовинску безбједност, право на рад, образовање, лијечење, 
вјероисповијест и др. Повратак великог броја избјеглог становништва у Републику 
Српску након 1995. године илуструје званичан однос власти Републике Српске 
према својим грађанима. С друге стране, тај повратак потврђује констатацију да је 
наша Република (Српска) економски и животно просперитетан простор. 
     Високи правни и демократски стандарди и све бржи развој тржишне 
економије у Републици Српској успостављају тзв. одрживи развој. Он 
подразумијева развој одређених привредних дјелатности на начин да тај развој 
обезбјеђује сигурну егзистенцију онима који се баве том дјелатношћу, обезбјеђује 
временско трајање те дјелатности а да тај развој не угрожава животну средину, да 
је не загађује. Уствари, одрживи развој у Републици Српској све се више базира на 
пољопривредној производњи, развоју туризма, малих и средњих предузећа 
специјализоване производње или услуга. То су по правилу приватна предузећа или 
акционарска друштва. У државном власништву остала су углавном предузећа од 
стратешког значаја за Републику (пошта, жељезнице, рудници, путеви..) и 
институције културе, управе и сл.   
 

Наведите неке од институција културе и управе у Републици Српској! 

   
 Развој демократског друштва, тржишне економије која се заснива на 

приватном власништву и слободном тржишту, а подразумијева висок ниво 
квалитета производа и цијену која је конкурентна на тржишту, и правно уређен 
систем који гарантује сигурност инвеститорима, поспјешили су страна улагања у 
развој привреде наше Републике. Многа приватна и нека државна предузећа, на 
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бази повољних међународних кредита, развијају одређене дјелатности. Уствари, 
међународне инвестиције у Републику Српску на посредан начин потврђују 
констатацију да је Републике Српска, као уосталом и читав простор Босне и 
Херцеговине, стабилно и просперитетно подручје у које се може улагати без 
ризика. 
    Данас, Република Српска остварује различите и све интензивније облике 
сарадње како са другим ентитетом у Босни и Херцеговини (Федерацијом Босне и 
Херцеговине) тако и са земљама из окружења. Та сарадња, привредна, културна и 
сл.  посебно је развијена са Републиком Србијом и Црном  Гором, али и са осталим 
државама простора бивше Југославије (Хрватском, Словенијом, Македонијом). Она 
је базирана на комплементарној привреди, развијаној дуги низ година (1918 – 1991) 
у бившој заједничкој држави.  
    Висок обим сарадње Републике Српска остварује са Италијом, посебно у 
сфери привреде (дрвне индустрије) али и у сфери образовања и културе. 
    Развојни процеси у Републици Српској и њен активан однос у оквиру Босне 
и Херцеговине и са земљама из окружења, па и ширег простора, потврђују 
оправданост њеног настанка. Ти процеси гарантују перспективу њеног укупног 
развоја, што доприноси стабилности укупног државног простора.   
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ПРИРОДНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
  
       Одређени дијелови Земље  имају различита природногеографска обиљежја. Та 
различитост се испољава обиљежјима  природне (природногеографске) средине, а то су: геолошка 
грађа, рељеф, воде, клима, земљиште, те биљни и животињски свијет. Природно-географски 
елементи међусобно су условљени, између њих постоји међузависност. Одлике било ког елемента 
производ су дјеловања осталих елемената.  
Објасните како рељеф утиче на климу, земљиште и површинске воде! Од чега зависи зонално 
распростарање вегетације на Земљиној површини? 
   Запамтите: сви елементи природе средине  испољавају се у јединству које називамо 
природни пејзаж (ландшафт).      

     
 Промјене било ког елемента природне средине одразиће се и на остале 

елементе односно на природу цјелину као јединствен систем. Разликујемо 
природне и антропогене факторе промјена природне средине. Природни фактори 
имају дуготрајно дејство а промјене у природној средини су спорије. Практично, 
ови фактори дјелују од настанка земљине коре.  
    Кроз дугу геолошку историју мијењали  су се рељеф, клима, распоред копна 
и мора. Те промјене имале су одраза у распореду биљног и животињског свијета, 
појави површинских и подземних вода и сл..  
    Антропогене промјене у природнј средини посљедица су људских 
активности  и примјене одређених технологија. Те промјене су знатно брже, у 
односу на природне. Оне условљавају много веће, најчешће,  негативне ефекте на 
природну средину.  
 
Размислите и наведите неке активност човјека које утичу на измјену природне средине! 
 
РЕЉЕФ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

 
Геолошка грађа 

 
     Савремени (рецентни) рељеф Босне и Херцеговине настао је као резултат 
дуготрајних и сложених процеса геолошке историје од палеозоика до данас. 
Поједини дијелови рељефа су палеозојске, мезозојске  или  кенозојске старости.  
Дакле, по геолошким ерама назване су и стијене које учествују у грађи рељефа 
Републике Српске и Федерације БиХ, односно Босне и Херцеговине. Палеозојске 
стијене су најстарије и представљене су углавном палеозојским шкриљцима и 

Припрема за рад 
1. Које врсте стијена учествују у грађи литосфере? 
2. Објасните који облици рељефа настају дјеловањем унутрашњих (ендогених)  а који 
    спољашњим (егзогеним)  силама? 
3. Погледајте физичкогеографску карту Босне и Херцеговине и процијените који 
    дијелови територије имају веће пространство: равничарски или планинско- 
    котлински простор? 
4. Покажите на географској карти који дио Босне и Херцеговине излази на Јадранско 
 море? 



 21

метаморфним стијенама. Од стијена палеозојске старости грађено је унско-санско 
подручје (планина Мајдан), југоисточни дио Босне (подручје Праче), 
средњобосанске планине (Враница, Битовња..), подручје Сребренице.  
 
Пронађите наведена подручја на карти!  
 
 Палеозојске стијене богате су разним рудама. Можемо издвојити најзначајнија 
лежишта жељезне руде (Љубији, Омарска и Вареш), затим олова, цинка и сребра 
(Олово и Сребреница).  
 

 
Геолошка карта Босне и Херцеговине 

 
      Током мезозозоика настали су седиментне стијене кречњака и доломита. 
Оне имају велико распрострањење у грађи рељефа западне Босне, дијела источне 
Босне и читаве Херцеговине. Крајем мезозоика и почетком кенозоика  била је 
изражена и вулканска активност на подручју Перипанонског обода и неких 
дијелова Динарских планина. Као посљедица вулканске активности настале су и 
метаморфне стијене у којима су лежишта неких руда (жељеза, олова, цинка, 
мангана, барита...). Кенозоик, најмлађу еру у геолошкој историји развоја Земљине 
коре карактерише изражена тектонска активност и набирање Динарског 
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планинског система. Динарске планине су издигнуте из Тетис мора, у којем се 
милионима година вршила седиментација. Издизањем планина море се повлачило а 
у већим и релативно затвореним котлинама настајала су језера. Таложењем 
седимената биљног поријекла у тим језерским базенима  настала су значајна 
лежишта угља. Најзначајније резерве мрког угља су у Бановићима, Брези, Зеници, 
Миљевини.., док су највеће резерве лигнита у Станарима код Добоја и у гатачком 
угљеном басену. У кенозоику је настало и неколико значајних лежишта неметала 
од којих издвајамо лежиште камене соли у Тузланском басену. Најмлађе 
седиментне стијене, које учествују у грађи рељефа Босне и Херцеговине,  настале 
су крајем кенозика  а чине их ријечни (алувијални) седименти. Од алувијалних 
седимената грађене су  низије, од којих издвајамо Лијевче поље и Семберију.  
 
Основни облици рељефа 

 
      Рељеф Босне и Херцеговине веома је разноврстан, и представљен је 
бројним површинским и подземним облицима.  
 
Претходно сте научили да рељеф настаје дјеловањем унутрашњих (ендогених) и спољашњих 
(егзогених) Земљаних сила, и да под рељефом подразумијевамо скуп свих облика у оквиру неког 
географског простора (планине, низије, котлине, карстна поља, вртаче, пећине... ).  Које су 
ендогене а које егзогене силе?  

    
 Највећи дио  рељефа Босне и Херцеговине чине планине различите висине 

(ниске, средње и високе), па кажемо да је она планинска земља. Остали дио рељефа 
је равничарски и чине га дијелови Панонске низије, Перипанонског обода, ниске 
Херцеговине, као и простране котлине  у унутрашњости, те дио Јадранског 
приморја  у околини  Неума. 
        У планинским предјелима доминантни облици рељефа су дубоке ријечне 
долине. Њихов настанак условљен је тектонским покретима расједања а рецентни 
изглед је посљедица дуготрајног дјеловања егзогених сила, посебно воде. У Босни 
и Херцеговини, најпознатије и највеће су ријечне долине Дрине, Неретве, Босне, 
Врбаса и Уне.  
 

Пронађите наведене ријечне долине  их на географскојх  карти! 

   
  Бројни облици рељефа у кречњачким просторима  БиХ настали су 

ерозивним и акумулативним радом воде и дејством хемијске ерозије. Њихово 
укупно дејство називамо крашки процес а облике рељефа   настале тим процесом 
крашким облицима.  Дијелимо их на површинске и подземне. Само највећи облици 
крашког рељефа крашка  (карстна) поља   настали су радом унутрашњих сила 
(тектонским покретима) а њихов рецентни изглед посљедица је крашког процеса.  
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Вртача у околини Билеће-типичан површински крашки облик 
 

 
      У површинске крашке облике убрајамо шкрапе, вртаче, увале и крашка 
поља. Крашка поља су највећи и привредно најзначајнији површински облици  
рељефа у кршу. 
 

Објасните значај крашких поља! 

 
Најпознатија крашка поља у Босни и Херцеговини су: Попово, Гатачко, 

Гламочко, Невесињско, Купрешко и Ливањско поље. 
 

 
 

Попово поље-најзначајнији површински облици крашког рељефа 
 

      Најзначајнији подземни крашки облици су пећине и јаме. У најпознатије и 
највише истражене пећине на географском простору Босне и и Херцеговине 
убрајамо: Вјетреницу код Завале Попово поље),  Орловачу код Пала, Главичанску 
код Србиња, Ваганску код Шипова и др.  
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Пећина  Вјетреница у Поповом пољу-подземни крашки облик 

 
     На високим планинама Босне и Херцеговине налазе се облици рељефа настали 
ерозивним радом некадашњих ледника, То су  циркови у вишим  и валови у нижим 
дијеловима планина. Данас, у тим удубљењима најчешће налазимо језера, која, због 
тога што се налазе у облицима рељефа насталим радом ледника, називамо 
ледничким језерима.  Најпознатија ледничка језера су на Зеленгори, Прењу, 
Трескавици и Маглићу. 
 
 Пронађите  на карти најпознатија ледничка језера! Зашто се у народу ледничка језера називају ''горске 
очи''?. 

       
 Равничарске, долинске и котлинске просторе карактеришу флувијални 

облици рељефа. То су најчешће плављена подручја око ријечног корита. 
Флувијални облици рељефа могу бити акумулативни и ерозивни, а чине их 
алувијалне равни, алувијалне терасе, меандри,  ријечна острва и сл. Лијевче поље и 
Семберија су најзначајније алувијалне равни на геопростору Босне и Херцеговине! 
     Абразиони облици рељефа настали су радом таласа на обали Јадранског мора. У 
тврђим стијенама настали су клифови, поткапине и шљунковите плаже, а у  
мекшим увале и затони са плажама од ситног пијеска. Ове облике рељефа срећемо 
у околини Неума, јединог градског насеља у Босни и Херцеговини смјештеног уз 
обалу Јадранског мора. 
 

 

Провјери своје знање 
1. Наведи најзначајније стијене настале у палеозоику, мезозоику и 

кенозоику? 
2. Која су најзначајнија рудна налазишта у БиХ? 
3. Како настају крашки облици рељефа? 
4. У чему се огледа значај ледничких језера?
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Подјела рељефа Босне и Херцеговине на рељефне цјелине 
 
     Географски простор Босне и Херцеговине условно дијелимо на три велике  
морфолошке цјелине: Панонску, Планинско-котлинску и Јадранску. Све три 
макроморфолошке области грађене су од стијена различите старости. Сем тога, 
Панонска, Планинско-котлинска и Јадранска област разликују се по укупним 
обиљежјима природногеографске средине.  
 

 
 

 
Макроморфолошке области БиХ 

 
 
Панонска макроморфолошка област 

 
      Панонска област захвата сјеверни равничарски дио Босне и Херцеговине, 
као и јужни обод Панонског базена од 200 до 800 m надморске висине, а понегдје и 
до 1000 m н.в. Равничарски дио представљен је равницама од којих су 
најизраженије Лијевче поље и Семберија, те низијски простори у долини ријеке 
Саве. Перипанонски обод чине побрђе, ниске рудне и флишне, те острвске (хорст) 
планине.  
      Крајем мезозоика и почетком кенозоика  Панонски базен је спуштен 
тектонским покретима. У исто вријеме тектонским набирањем настале су 
Динарске, као и планине у окружењу. Прије 30 милиона година на простору 

Припрема за рад 
1. Поновите геолошку грађу Босне и Херцеговине. 
2. Наведите најзначајније облике рељефа у Босни и Херцеговини! 
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Панонског базена продрле су воде из Тетис мора са сјевера преко Ронског залива, 
Баварске и Бечког базена.   
 

Пронађи наведене просторе на географској карти Европе! 

 
 Панонско море је постојало скоро 30 милиона година и често је мијењало 

свој ниво.  Те промјене су биле изазване тектонским покретима у Панонском 
базену али и његовом окружењу. Море се дубоко увлачило у унутрашњост БиХ, 
долинама ријека које су дотицале мору са југа. То су ријеке Уна, Сана, Врбас, 
Босна и Дрина.  

Пронађите наведене ријеке  на географској  карти! 

 
 Прије 600000 година Панонско море отекло је према Црном мору кроз 

Ђердапску клисуру и Влашко-понтијски базен. Након повлачења Панонског мора 
остала је велика количина седимента морског и језерског поријекла. Те седименте 
називамо неогеним.  На неогеним седиментима, развијена су и плодна земљишта. 
 

 
Перипанонски обод у околини Дервенте 

 
     За вријеме Панонског мора сјевернобосанске хорст планине биле су острва, па 
их због тога називамо острвске планине. Од најпознатијих  острвских  планина 
издвајамо Козару, Мајевицу, Просару и Мотајицу.  
 

Пронађите наведене планине на географској карти! 
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Козара-најпознатија острвска планина 

       
Најпознатије равнице у Панонској макроморфолошкој области су Семберија 

и Лијевче поље, затим Шамачко и Ивањско поље. Планине на геопростору 
Перипанонског бода БиХ припадају групи рудних и флишних планина. Те планине 
су у основи грађене од палеозојских шкриљаца а прекривени су мезозојским 
кречњацима. У нижим дијеловима преко мезозојских кречњака наталожени су 
неогени седименти. Најзначајније рудне и флишне планине су: Мајданска планина, 
Борја, Узломац, Требовац, Озрен и Коњух.  

 
У чему се огледа значај рудних планина? 

    
  Ниске котлине и ријечне долине у Панонској области су под најмлађим 

ријечним, односно алвијалним седиментима. Због тога их називамо алувијалне 
равни. Алувијалне равни су и највеће житнице у Републици Српској, односно 
Босни и Херцеговини.  
      За вријеме Панонског мора планине, по ободу Панонског базена, биле су 
изложене раду морске воде-абразији. Због тога у рељефу планина Перипанонског 
обода срећемо тзв, абразионе површи. Оне су у значајној мјери измијениле свој 
првобитни облик радом спољашњих (егзогених) сила.  
 

Подсјетите се које су најзначајније егзогене силе! 

 
 Брежуљкасто и оцједито земљиште по ободу Панонског базена има 

изузетно повољне услове за развој пољопривреде и нарочито воћарства. 
 

     Планинско-котлинска макроморфолошка област 
 
     Планинско-котлинска макроморфолошка цјелина одликује се веома 
разноврсним структурма рељефа. Ове разлике се се испољавају по самомом 
изгледу рељефа, затим по начину постанка и правцу пружања планина. Већи дио 
Планинске области припада Динарским, а мањи дио рудним и флишним 
планинама. У оквиру Планинско-котлинске области БиХ разликујемо неколико 
цјелина:  
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 - Била и поља западне Босне,  
 - Котлинско-долинско подручје централне Босне,  
 - Рудне и флишне планине,  
 - Високи босанскохерцеговачки крш, 
 -  Романијско-подрињско планинско-котлинско подручје. 
   
  Била и поља западне Босне  типични су крашки предјели. Планинска била су 
претежно грађена од кречњака, док су између њих спуштена крашка поља. Правац 
пружања панина и поља је динарски. Који је то правац? Највеће планине на 
простору Била и поља западне Босне су: Грмеч, Шатор, Динара, Виторог, 
Клековача, радуша и друге. Пронађи ове планине на карти! 
     Крашка поља су спуштерна између планина, а најпознатија су: Гламочко, 
Граховско, Ливањско, Дувањско и Купрешко. 
 

 
Гламочко поље 

 
     Котлинско-долинско подручје централне Босне захвата просторе у горњим 
долинама Врбаса, Босне и Дрине. Најавећа и привредно најзначајнија котлина у 
склопу овог подручја, али и читаве Планинско-котлинске области, је Сарајевско-
зеничка. Захваљујући свом централном положају у БиХ, представља раскрсницу 
значајних саобраћајница.Остале значајне котлине овог подручја су: Јајачка, 
Скопаљска код Горњег Вакуфа, Горњо подрињска и др. 
     Рудне и флишне планине једним дијелом се простиру и у планинско-
котлинској области. Ове планине се протежу од Петрове горе и Зрињске горе на 
западу до Дрине на истоку. Пронађи тај простор на карти! У унутрашњости  се 
простиру до горњих токова Врбаса и Сане.  Најзначајнија рудна и флишна планина 
је Враница. Размисли у чемусе огледа њен значај? Потражи помоћ свог 
наставника. 
     Високи босанскохерцеговачки крш захвата простор источно од Била и поља 
према црногорским површима.  Најпознатије планине су: Прењ, Вележ, Игман, 
Бјелашница, Маглић, Волујак, Лелија и др.  
 
Наведене планине пронађите  на географској карти! На планини Магић је и највиши врх БиХ-Велики 
Витао (2386 m). 
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Маглић 

     Међу овим планинама налазе се пространа крашка поља од којих издвајамо: 
Невесињско и Гатачко, затим Церничко, Кључко и др.  
 

 
Невесињско поље 

 

 
Планина Јавор 
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Романијско-подрињско планинско-котлинско подручје налази се у источном 
дијелу Босне.Ово одручје је грађено од нечистх кречњака, тако да у његовом 
рељефу нема типичних форми крашког рељефа. Најзначајнији крашки облик 
рељефа је висораван Гласинац. Од подземних крашких облика идвајамо пећину 
Орловачу на Палама.Најпознатије планине овог подручја су: Романија, Јахорина, 
Деветак и Јавор. Пронађите их на географској карти! 
Романијско-подрињско планинско-котлинско подручје налази се у источном 
дијелу Босне.Ово одручје је грађено од нечистх кречњака, тако да у његовом 
рељефу нема типичних форми крашког рељефа. Најзначајнији крашки облик 
рељефа је висораван Гласинац. Од подземних крашких облика идвајамо пећину 
Орловачу на Палама.Најпознатије планине овог подручја су: Романија, Јахорина, 
Деветак и Јавор. Пронађите их на географској карти! 
 
 Јадранска макроморфолошка област 
 
     Јадранској макроморфолошкој цјелини припада ниска херцеговина (област 
Хумина, Попово поље, Хутово блато, Мостарска котлина),Херцеговачке рудине 
(Билећке Рудине), те приморје, односно дио мора и залеђе у заливу Неум-Клек. 
     Ова макроморфолошка цјелина нема велико распрострањење али је у 
привредном погледу изузуетно значајна, поготово због излаза на Јадранско море.  
 

 
Попово поље 

 
У чему се огледају предности земаља које имају излаз на море? 

 

 

Провјери своје знање 
1. На географској карти покажи велике макроморфолошке цјелине? 
2. Какав је значај алувијалних равни? 
3. На које цјелине дијелимо Планинско-котлинску област? Пронађи те 

цјелине на карти! 
4. Који су најзначајније структуре рељефа у јадранској области? 
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КЛИМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

     Клима је један од најзначајнијих природногеографских елемената. Од климе у 
великој мјери зависи формирање земљишта, размјештај биљног и животињског 
свијета, разне људске активности, од којих посебно  издвајамо пољопривреду и 
туризам. Претходно сте научили да је вријеме стање атмосфере, односно њеног доњег 
слоја тропсофере, у тренутку осматрања климатских елемената. Другим ријечима, у 
сваком моменту атмосфера има одређене вриједности климатских елемената. 
Најзначајнији климатски елементи су: температура ваздуха, падавине, влажност 
ваздуха, облачност, инсолација, ваздушни притисак, те  правац и брзина вјетра.  Сем 
тога што одређују атмосферско вријеме изнад неког мјеста или подручја, 
вишегодишња просјечна стања климатских елемената одређују поједине типпове 
климата. Дакле, клима је вишегодишње, просјечно стање климатских елемената изнад 
неког подручја. Другим ријечима, клима је вишегодишњи режим времена.  
  Сем климатских елемената клима одређеног подручја зависи и од климатских 
фактора. Најзначајнији климатски фактори су: географска ширина, рељеф,  глобално 
кретање ваздушних маса, распоред копна и мора, тло и биљни покривач,  сњежни и 
ледени покривач итд. У  новије вријеме све значајнији модификатор климе је човјек. 
Објасни на који начин човјек утиче на промјену климе! 

 
Климатски фактори  
 

  
     Географска ширина је најважнији климатски фактор јер од ње зависи 
просторна расподјела климатских елемената, прије свих температуре. Зашто?   Због 
лоптастог облика Земље сунчеви зраци на Земљину површину у исто вријеме 
падају под различитим углом. Ближе екватору падају под већим а са удаљавањем 
од екватора, тј. са повећањем географске ширине, падају под све мањим углом, па  
је и загријавање Земљине површионе све слабије.   
   Рељеф на климу утиче облицима и надморском висином. На примјер, Динарски 
планински систем у великој мјери спречава  продор топлих и влажних ваздушних 
маса са Средоземног и Јадранског мора ка унутрашњости БиХ. Са истока 
планински системи  Карпата слаби утицај хладних сибирских ваздушних маса.  
    У дубоким котлинама и ријечним долинама формирају се посебни 
климатски типови (жупна клима, клима котлина, клима долина). 

Припрема за рад 
1. Подсјети се састава атмосфере? 
2. Шта је тропосфера? 
3. Зашто су умјерена климатска подручја на Земљи највише насељена? 
4. Разгледај физичкогеографску карту Босне и Херцеговине! Између којих 

степени географске ширине се налази њен географски простор ? 
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    Повећањем надморске висине мијења се температура и низ осталих климатских 
елемената (количина падавина, влажност, инсолација, јачна вјетра и др) па се и 
клима мијења (субпланинска клима, клима високих планина). Такође, битан утицај 
на климу има и атмосферска циркулација, односно глобално кретање 
ваздушних маса  (арктичких, сибирских,атлантских, из Средоземља, Сахаре...). Са 
Атлантског океана пристижу топле и влажне ваздушне масе и доносе огромне 
количине падавина у сјеверне и централне дијелове БиХ. Топле и суве ваздушне 
масе, поријеклом из Сахаре изнад Средоземног мора приме  велику количину 
влаге, па у просторе Динарских планина доносе знатне количине падавина. Током 
зиме простор БиХ под утицајем је хладних ваздушних маса са Арктика и Сибира. 
Оне доносе суво и хладно вријеме. 
 

 
Положај Босне и Херцеговине, у односу на главне изворишне области ваздушних маса 
 
     Значајан утицај на климу имају тло и биљни покривач. Голи терени се током 
дана  јаче загрију у односу на терене обрасле вегетацијом . Ово се посебно односи 
на кречњачке терене простора Херцеговине. Високе шуме спречавају нагле 
промјене температуре ваздуха, повећавају испаравање и трајање периода са 
сњежним покривачем и смањују брзину вјетрова.  Атмосферски ваздух се у 
шумама спорије загријава и спорије хлади у односу на ваздух околног простора у 
којем нема развијених шума. Због тога је у шумама љети хладније а зими топлије у 
односу на њихов околни простор. 
 
   Који климатски факториу у значајној мјери одређују климу твог завичаја? 
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Климатски елементи 
 
     Климатски фактори одређују климу неког подручја и утичу на вриједност 
климатских  елемената. 
     Температура ваздуха један је од најзначајнијих климатских елемената. 
Представља степен загријаности ваздуха у одређеном тренутку и зависи од 
неколико климатских фактора. Наведи који климатски фактори највише утичу на 
температуру! На  основу температурних одлика на геопростору БиХ можемо 
издвојити три топлотне области: топлу, умјерену и хладну. Топла област подудара 
се са Јадранским приморјем и ниском Херцеговином. Љета су жарка а зиме врло 
благе. Средње зимске температуре су изнад 5oC, док љетне достижу и до 40oC (нпр. 
Мостар, Требиње, Чапљина). Умјереној области припадају равничарски и 
брежуљкасти крајеви. Љета су топла а зиме умјерено хладне. Средње зимске 
температуре су око 0oC љетне достижу до 35oC (нпр. Бања Лука, Бијељина, 
Сарајево, Тузла). Хладну област чине планински крајеви у којима су љета свјежа 
(дани умјерено топли а ноћи прохладне), а зиме врло хладне. Најмање 3 мјесеца 
имају средњу температуру нижу од 0oC (нпр.Бјелашница, Соколац, Купрес).  
 

Утврдите којој температурној области припада вашј завичај! 

 

 
Просјечне јануарске и јулске температуре у БиХ 

 
     Падавине су, такође, један од основних климатских елемената. Најчешће се 
излучују у облику кише и снијега а могу се испољити и у виду града, крупе, росе и 
сл. На количину падавину у БиХ утичу влажне ваздушне масе које долазе са запада 
и југа. Одреди који простори БиХ су под утицајем влажних ваздушних маса са југа 
а који са запада. Идући од запада (гдје планински простори примају око 2 000 мм ) 
ка истоку укупна колична падавина се смањује на око 700 мм (Бијељина). Простор 
Херцеговине, изложен углавном продору влажних маса са југа, прима  око 1500 мм 
падавина годишње.   
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   Падавине су веома битан фактор за развој вегетације. Објасни међуазависност 
падавина и распрострањења биљног свијета. Сем тога што утичу на климу, 
падавине утичу и на многе природне процесе и појаве као што су: ерозија 
земљишта, поплаве, сњежне лавине... 

 
Годишња количина падавина у БиХ 

 
     Инсолација представља дужину трајања сунчевог сјаја изнад неког мјеста а 
изражава се сатима. На инсолацију утиче опште стање атмосфере изнад неког 
подручја, количина водене паре у атмосфери, учесталост и јачина вјетрова, 
испаравање, биљни покривач и сл. Објасните како количина водене паре у 
атмосфери утиче на инсолацију!  Највећу инсолацију (осунчаност) у Босни и 
Херцговини има ниска Херцеговина, до 3 000 часова годишње (нпр.Требиње, Неум, 
Берковићи..). Најмању инсолацију, око 1 500 часова годишње имају котлински 
простори у унутрашњости (нпр. Добој, Зеница...).  
 

Због чега котлински простори имају  најмању инсолацију? 
      
 Облачност подразумијева степен покривености неба облацима. Изражава се 
цијелим бројевима од 1 до 10. Нпр. ако је облачност 0 значи да је небо потпуно 
ведро без иједног облачка, а ако је облачност 10/10  (десет десетина) значи да је 
небо потпуно прекривено облацима. Када је облачаност мања од 2/10 кажемо да је 
небо ведро, а када је већа од 8/10 онда је небо тмурно (облачно). Што је већа 
облачност мања је инсолација и обрнуто.  
 

Размислите која подручја у Босни и Херцеговини имају најмању облачност? 
Затражите помоћ свог наставника. 

 
Облачност штити живи свијет од  претјераног сунчевог зрачења, а такође и 

земљиште и приземни слој ваздуха  од наглог хлађења током зиме, што је веома 
значајно за вегетацију.  
      Влажност ваздуха представља количину водене паре у атмосфери. Када се 
говори о влажности ваздуха мисли се најчешће на релативну влажност, која се 
изражава у процентима.  Ако је релативна влажност ваздуха 0% кажемо да је 
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ваздух сув, а ако је 100% значи да је ваздух засићен воденом паром.  Постоји и 
апсолутна влажност ваздуха . Изражава се у грамима по кубном метру ваздуха 
(gr/m3).  
Објасните од којих фактора зависи влажност ваздуха!  Највећу влажност имају 
котлински простори са воденим површинама, слабом циркулацијом и бујном 
вегетацијом, а најмању влажност имају кречњачка подручја са израженом 
циркулацијом ваздуха. Објасните зашто? 
      Вјетрови су веома значајан климатски елемент.    Утичу на смањење влажности 
приземног слоја ваздуха и земљишта. Вјетар доноси одлике временских стања из 
изворишног простора, дакле простора гдје се образује зона високог ваздушног 
притиска (антициклон). Зато, вјетрови дувају из области високог ка областима 
ниског ваздушног притиска (из области антицијлона ка области циклона), при чему 
доноси или топло или хладно вријеме. 
   Промјена правца вјетра може за врло кратко вријеме промијенити остале 
климатске елементе, прије свега температуру, влажност, облачност, падавине итд.     
   Вјетар има непосредан утицај на човјека, људске дјелатности, на вегетацију. 
Објасни како?  
      Најчешћи вјетрови геопростора Босне и Херцеговине су бура и југо, и за њих 
кажемо да су стални вјетрови. 
      Бура је хладан, снажан и слаповит вјетар који дува са Динарских планина 
према мору. Може достићи брзину и до 100 км на час, и проузрокаовати  велике 
невоље у плоивдби,  саобраћају на копну и ваздуху, проблеме у пољопривреди и 
сл.  
      Југо дува са мора на копно. Доноси топло врије и наговјештава кишу. 
Сем наведених вјетрова,  у сјевероисточним дијеловима Републике Српске, 
нарочито у Семберији,  дува и кошава. То је јак и слаповит вјетар. Дува из правца 
истока и југоистока. Током зиме  доноси хладно и суво, а љети топло  вријеме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провјери своје знање 
1. Шта је вријеме, а шта клима? 
2. Од чега зависи клима неког подручја? 
3. Наведите најзначајније климатске факторе? 
4. Који су најважнији климатски елементи?
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Типови климе и њихове карактеристике 
 

 
 
      Претходно сте научили да рељеф Босне и Херцеговине дијелимо на три 
макроморфолошке области: Панонску,  Планинско-котлинску и Јадранску. 
Макроморфолошке области припадају различитим типовима климата. Панонска 
област припада средњеевропском или умјереноконтиненталном типу,  Јадранска 
средоземном или медитерантском, а Планинска алпском, тј. планинском типу 
климата. Наведена класификација је условна и извршена је на бази температурних 
одлика, односно термичког режима појединих просторних области. 
    Границе између појединих типова климе нису оштре, већ су то у прелазни 
појасеви. То се прије свега односи на умјереноконтинентални климатски тип који је 
заступљен на простору Перипанонског обода  као и у неким дијеловима 
Планинскокотлинске области. 
     У простору Панонске низије заступљена је панонска клима, као подтип 
умјереноконтиненталне климе. Она је нешто блажа у односу на типичну 
континенталну која владау источној Европи. Одликује се веома топлим љетима и 
хладним зимама. Просјечне годишње температуре ваздуха су преко 11оC а 
количине падавина се крећу до 800 мм. Највише падавина се излучи крајем 
прољећа и почетком љета (мај-јуни). Овакав режим падавина је изузетно повољан 
за вегетацију, нарочито за пољопривредну производњу. Падавина са снијегом је 
мало али се сњежни покривач дуго задржава, што погодује озимим културама. Које 
озиме културе знаш? Љети су могуће суше, па је наводњавање неопходно. Овај тип 
климе заступљен је у сјевероисточном равничарском  простору БиХ (Брчко, 
Бијељина..). 
 
 

Припрема за рад 
1. Поновите претходну наставну јединицу! 
2. Поновите макроморфолошке области Босне и Херцеговине. 
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Типови климата БиХ 

 
     Перипанонски обода  карактерише измијењена панонска клима као варијанта 
умјереноконтиненталне климе. Карактеристике ове ове климе су умјерено топла 
љета и умјерено хладне зиме. У односу на Панонску низију, Перипанонски обод 
прима нешто више падавина (1200мм). Средња годишња температура ваздуха је                               
преко 10оC. Најтоплији мјесец је јули са просјек преко 20оC,  а најхладнији је 
јануар чије се просјечне температузре спуштају испод 0оC. Годишња доба су јасно 
иуражена.  
      Умјерноконтинентална клима  дијелом је заступљена и у Планинско-
котлинској области. То се односи на просторе са надморским висинама до 1000м. 
Са порастом надморске висине клима се постепено мијења у субпланинску 
(предпланинску) а преко 1 400 м н.в. у праву планинску климу. Главна обиљежја 
планинске (алпске) климе су кратка и свјежа љета и дуге и хладне зиме. Прелазна 
годишња доба (прољеће и јесен) слабо су изражена. 
  

Покажите на географској карти  Босне и Херцеговине просторе који  имају 
изражену планиску клим! 

      
У односу на умјереноконтиненталну климу планинска клима је оштрија. 

Средње годишње температуре се крећу до 8оC. Најтоплији мјесец има средњу 
температуру нижу од 18оC, а најхладнији, јануар,  нижу од -3оC.  Планинска 

подручја примају велике  количине падавина, преко 2 000 мм. Падавине се излучују 
у облику кише и снијега који се задржава знатно дуже у односу на ниже предјеле.  

 
 Шта успорава топљење снијега у планинским предјелима? 
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      Затворене и релативно дубоке котлине и неке ријечне долине  заколоњене 
су од продора хладних вјетрова. У њима преовладава тзв.  жупна (блага) клима. 
Љетне и зимске температуре су веће у односу на околне планинске просторе. 
Жупна клима погодује узгоју раног поврћа и воћа. Као индикатор жупне климе 
сматрају се простори у којима успијева орах, кестен. Овај тип климе заступљен је  у 
Србињској и Вишеградској котлини, у  Поуњу...  
      У простору Јадранске области издвајамо јадранску и измијењену јадранску 
климу. Јадранска клима је варијанта средоземне (маритимне) климе. Карактеришу 
је благе и кишовите зиме, сува и топла љета. Средње годишње температуре су 
преко 14оC. Најтоплији мјесец јули има просјечне температутре преко 23оC, док је 
најхладнији  јануар са температурама  изнад 5оC . Љетни период, са температурама 
преко 20оC, траје четири мјесеца.   Овај тип климе климе заступљен је у подручју 
Неума, као и долини доњег тока Неретве.  
      Измијењена јадранска клима захвата предјеле у јадранском залеђу, гдје допиру 
благи утицаји мора. Кречњачака унутрашњост у току љета брже се загријава од 
приморског подручја, али се у току зиме брже хлади. Дргим ријечима, у простору 
измијењене јадранске клима љета су топлија  а зиме хладније у односу на 
приобално подручје  Јадрана. У погледу количине и годишње расподјеле падавине 
нема битних разлика у односу на јадранско приморје. Типичан простор измијењене 
јадранске климе је ниска Херцеговина, подручја Требиње, Билећа, Љубиње... 
 
Значај климе 

 
     Клима је један од најзначајнијих елемената проиродногеографске средине. Има 
изузетан значај за живот човјека, те биљни и животињски свијет Многе људске 
активности, као нпр. пољопривреда, туризам, шумарство, грађевинарство 
условљени су климом. Друмски, водни и авио саобраћај у великој мјери зависе од 
климе. Сем тога, здравље људи, њихове психичке особине и менталитет у блиској 
вези су са климатским обиљежјима  одређеног подручја. Подручја са већом 
осунчаношћу, смањеном влажношћу и сл. здравији су у односу на магловита и 
влажна подручја. 
     Клима директно или индиректно утиче на процесе у рељефу. Температуре 
ваздуха, падавине и вјетар значајни су фактори ерозије  и деградације земљишта, 
развоја и распрострањења биљног свијета и сл.  
 
Загађеност ваздуха и мјере заштите 
                                                                                                                                                                              
    Све већи технолошки напредак, ширење градова, и сл.условљава и све већу 
загађеност ваздуха. Према врсти загађења разикујемо на:  
 -  физичка, 
 - хемијска, 
 - биолошка,  
 - радиоактивна. 
     Физички загађивачи су прашина са земље (вулканска, од распаднутих стијена и 
сл),прашина из космоса (распаднути метеори и др),затим чврсти састојци из 
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индустријских димњака и домаћинстава и друго. Најопасније по здравље људи је 
индустријска прашина, односно чађи са прмјесом отровнихх метала олова, цинка... 
     Хемијска загађења настају избацивањем у атмосферу продуката сагоријевања 
фосилних горива. Ова загађења доприносе повећању концентрације угљен-
диоксида, сумпор-диоксида,угљен-монолсида и дргих гасова. Та хемијска 
једињења у контакту са воденом паром у ваздуху стварају киселине (сумпорну, 
угљену и др), те изазивају киселе кише. . Киселе кише проузрокују тешке 
посљедице на шумским екосистемима. Изазивају њихово сушење, у водама трују 
рибу, у земљишту аграрне кулутре. 
     Биолошка загађења су углавном ријетка. Односе се на повећање броја 
микроорханизама који су урочници многих болести. 
     Радиоактивна загађења  настају процесом распадања радиоактивних елемената. 
Ови процеси се одвијају у нуклеарним електранама, затим код нуклеарних проба у 
случају уклеарних хаварија и сл.  
     У циљу ефикасне заштите ваздуха од стварних али и потенцијалних загађивача 
предузимају се разне мјере. Оне између осталог подразумијевају пречишћавае 
отпадних материја прије њиховог испуштања у атмосферу. Ефикасна мјера за 
смањење загађења је и подизање вегетације у ста,беним подручјима и у зонама 
појачаног загађења. Међутим најефикаснија заштита је елиминација узрочника 
загађења. То у суштини значи ''боље спријечити него лијечити''. 

Наведите неке конкретне примјере загађења из вашег завичаја! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провјери своје знање 
1. Које су основне карактеристике панонске климе? 
2. Објасните разлику између јадранскеи измијењено јадранске климе? 
3. Каква је разлике између умјереноконтиненталне и планинске климе? 
4. Какве су одлике и који је тип климе у твом завичају? 



 40

 ВОДЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
      Босна и Херцеговина је узузетно богата у погледу водних ресурса.  То 
богатство се огледа у бројним ријекама, језерима, изданским, термалним и 
минералним водама, као и дијелом Јадранском мора. Међутим, територијални 
размјештај вода доста је неравномјеран и углавном зависи од врсте подлоге, 
рељефа и режима падавина. Неки простори се одликују великим залихама 
подземних вода, док их другим готово нема. Сем тога, веома је различит и квалитет 
површинских и подземних вода на појединим дијеловима географског простора 
Босне и Херцеговине.  
 
Шта утиче на квалитет вода? Да ли су више загађени горњи или доњи токови 

ријека и због чега? 
     
 Сложена геолошка грађа али и тектонски покрети у Земљиној кори условили су 
појаву термалних и минералних вода на одређеним дијеловима БиХ.  
 
Јадранско море 

 

 
 
      Јадранско море смјештено је између Балканског и Апенинског полуотока. 
Правац пружања јадранске потолине је југоисток-сјеверозапад. Дужина јадранског 
мора од Отрантских врата до Тршћанског залива износи 783 km, док се ширина 
креће од 87 до 210 km. У јужно-јадранској потолини, гдје је Јадран најшири, море 
је најдубље и највећа дубина износи око 1330 м. На крајњем сјеверозападу, код 
Тршћанском залива дубина мора је свега 23 м. Генерално, дубина мора повећава се 
идући од сјеверозапада ка југоистоку, на шта указује рељеф дна јадранског базена.     
Босна и Херцеговина излази на Јадранско море у простору залива Неум-Клек. 
Дужина обалске линије износи око 24 km.  
 

На основу изобата Јадранског мора утврдите дубине мора у појединим 
подручјима. Да свас подсјетимо: изобате су линије која повезују тачке са једнаком 

дубином мора. 
 

Припрема за рад 
1. Разгледатеј физичко – географску карту Босне и Херцеговине  и покажите 

највеће ријеке? 
2. Има ли у твом завичају вјештачких језера? Какав је њихов значај? 
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Дубина воде у Јадранском мору 
 
 

     Вода Јадранског мора изузетно је покретљива. Разликујемо неколико 
облика кретања морске воде: морске струје, плима и осека, таласи...  
     Топле морске струје продиру из Јонског мора кроз Отрантска врата. Крећу се 
поред обала Црне Горе, Хрватске и БиХ, брзином до 7 km на дан. Исте струје се 
враћају поред италијанске обале, брзином до 14 km, као хладне. 
     Морски таласи настају под утицајем вјетра. Због релативно мале површине 
таласи су нижи на Јадранском мору него нпр. на Атлантику. Највеће таласе ствара 
бура и југо, док мање  таласе ствара маестрал. Бура ствара кратке и релативно 
високе таласе, до 3,5 m, који у значајној мјери отежавају пловидбу. Југо дува 
мањом брзином, у одонсу на буру, али ствара веће таласе висине до 5 m. Због 
велике дужине, до 30 m, ови таласи не представљају сметњу пловидби.  
     Плима и осека на Јадранском мору није  велика и креће се до 30 cm у 
југоисточном дијелу, односно 85 cm у сјеверозападном дијелу.   
     Температура мора доста је висока, па се Јадран убраја у групу топлих мора.  
Површински слојеви морске воде током јесени и  зиме топлији су од ваздуха изнад 
воде, док су у прољеће и љето хладнији. Због чега? Љетне температуре Јадранског 
мора крећу се између 23 и 27оC, а у зимском између 11 и 13оC.  
     Јадранско море је бистро и прозирно (провидно). Прозирност је највећа у 
јужном Јадрану, гдје  је море најдубље, а најмања је је у сјеверном дијелу гдје се 
смањује на 20 m. При обали, поготово код ријечних ушћа, провидност је знатно 
мања.  
     Боја Јадранског мора је интензивно плава у јужном дијелу, док у сјеверном 
дијелу та боја добија свјетлије тонове. 
     Салинитет или сланост је хемијска особина воде а изражава се у промлима.  У 
цјелини Јадранскоморе има висок салинитет, који се у јужном дијелу креће до 
38‰, а у сјеверном дијелу се креће до 35‰. На пучини је морска вода сланија због 
удаљености од ушћа већих ријека. Због чега? 
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     Јадранско море има велики привредни значај за Босну и Херцеговину.  Море 
има значајне функције од којих издвајамо: туристичку, поморску, риболовну и др. 
Сем тога, море је значајан политички стратешки фактор. Објасните зашто? Због 
све интензивнијег коришћења, море је изложено разним загађењима. Морска вода 
сенајвише загађује отпадним индустријским водама и отпадним водама и 
канализацијама из насеља. Ради очувања квалитета морске воде, непходна је већа 
брига свих корисника мора. 
 
Језера Босне и Херцеговине 

 
Басени природних језера настали су радом унутрашњих сила (тектонских покрета) 
и вањских (егзогених) сила. Уколико су језерски басени настали дјеловањем једне 
силе, називају се моногенетска. Међутим, језерски басени обично настају 
дјеловањем више силе, од којих је једна доминантна. Таква језера називамо 
полигенетска (више фактора је учествовало у њиховом настанку). У Босни и 
Херцеговини постоји већи број језера. Међусобно се разликују по начину постанка 
језерских басена, па разликујемо природна и вјештачка језера. Према начину 
постанка природна језера могу бити: тектонска, крашка, ледничка, ријечна и 
еолска.  
      Тектонска језера су некада испуњавали котлине у централном (нпр.Сарајевско-
зеничка) и сјеверном дијелу БиХ (нпр. Добојска и Теслићка). Она су временом 
отекла и за собом оставила моћне наслаге језерских седимената.   
 

Гдје су отекле воде из некадашњих тектонских језера Босне и Херцеговине?  
     
 Крашка (карстна) језера смјештена су у крашким удубљенима: шкрапама, 
вртачама и увалама. За простор источне Херцеговине карактеристична су 
периодична плављена крашка поља. Најпознатија периодична језера су Дабарско и 
Фатничко. Настају за вријеме поводња, односно када је притицај већи од отицаја. 
Шта условљава велики притицај вода? 
     Ријечна језера најчешће су полигенетска. Тако су и Пливска језера код Јајца 
настала дјеловањем тектонских, флувијалних и крашких процеса. Пливска језера су 
најпознатија природна ријечна језера у БиХ. 
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Пливско језеро 

 
     Ледничка језера су распрострањена у високим динарсим планинма које су била 
захваћене глацијацијом. Мања ледничка језера смјештенасу и цирковима па их 
називамо цирковним. Смјештена су на високим динарским планинма: Трескавици, 
Зеленгори, Маглићу...  
 

 
Орловачко језеро на Зеленгори 

 
     У ледничким  валовима,односно терминалним басенима налазе се релативно 
већа ледничка језера.  Код ових језера чеоне морене су након топљења леда 
преградиле валов и створиле услове за настанак језера. Тако је настало и Трновачко 
језеро на Волујку.  
 Еолска језера су настала радом вјетра. Међутим, ових језера у Босни и 
Херцеговини нема,а најпознатије еолско језеро у  окружењу је Палићко (Србија). 
          Вјештачка језера настала су подизањем брана на уском дијелу ријечног 
корита. Многобројни су разлози за формирање вјештачких језера. Сварају се при 
изградњи хидроелектрана, регулацији ријека и сливова код високих вода, ради 
снабдијевања градова и фабрика водом, наводњавања пољопривредних површина и 
сл. Најпозатија вјештачка језера у Босни и Херцеговини су: Билећко и Горичко на 
Требишњици, Перућачко и Зворничко на Дрини, Јабланичко на Неретви, Бочац на 



 44

Врбасу, Балкана код Мркоњић Града, Бушко језеро у Ливањском пољу и др. Језеро 
Клиње код Гацко најстарије је вјештачко језеро на геопростору БиХ, а потиче из 
Аустро-угарског периода. 
 

 
Jезеро Клиње-најстарије вјештачко језеро у Босни и Херцеговини 

 
     Природна и вјештачка језера Босни и Херцеговини имају углавном чисту и 
квалитетну воду. У насељеним мјестима и поред индустријских центара постоји 
проблем загађивања воде у језерима. Основне мјере заштите квалитета воде у 
језерима су спречавање физичког загађења и пречишћавање отпадних вода.  
 
Објасните на који начин се загађују вјештачка језера у близини насељених мјеста! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провјери своје знање 
1. Како се према начину постанка њихових басена дијеле језера? 
2. Шта су полигенетска језера? 
3. Какав је привредни значај вјештачких језера? 
4. Пронађи на географској карти најпознатија језера у БиХ? 
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Копнене воде (ријеке и морски сливови) 

 
     

 
 
     Кроз Босну и Херцеговину протичу бројне ријеке. Оне се разликују по: начину 
ивремену постанка, ријечним режимима, дужини тока, искоришћености, квалитету 
воде и др. Према врсти отицања све ријеке дијелимо на: површинске и 
понорнице. Понорнице су карактеристичне за просторе грађене од испуцалих 
кречњачких стијена. Такво је и подручје Херцеговине, кроз кога протиче најдужа 
понорница у Европи-Требишњица. У централним и сјеверним дијеловима Босне и 
Херцеговине карактеристично је површинско отицање ријека. 
      Све рјеке Босне и Херцеговине припадају сливовима Црног и Јадранског 
мора. Развође између ова два слива налази се релативно близу Јадранског мора,на 
највишим врховима Динарских планина.  На географској карти одреди 
површинско развође између црноморског и јадранског слива. Затражи помоћ свог 
наставника. Постоји и подземно равође, али је на основу њега изузетно тешко 
одредити куд отичу подземне воде. 
 
Главне одлике ријека црноморског слива  
 
     Највећи дио свих ријека Босне и Херцеговине отиче  према Црном мору. 
Црноморском сливу припада босанскохерцеговачки дио Панонске области и већи 
дио Планинско-котлинске области. Највеће и најпознатије ријеке које припадају 
овом сливу су: Сава, Врбас, Босна, Дрина, Уна и Сана. Покажите ове ријеке на 
географској карти! Ријеке Сава је транзитна. Она има извориште у Словенији, 
протиче кроз Босну и Хрецеговину  и наставља свој ток до ушћа у  Дунав у Србији. 
 

Припрема за рад 
1. Понови основна  природногеографска обиљежја Панонске, Планинско-

котлинске и Јадранске макроморфолошке области. 
2. Разгледај географској карту и уочи какав правац пружања имају 

сјеверног дијела Босне и Херцеговине. Шта је условило такав правац 
пружања, затражи помоћ свог наставника. 
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Ријека Сава код Брчког 

 
      Остале ријеке су домаће (аутохтоне), тј. њихова изворишта и ушћа налазе се 
на геопростору Босне и Херцеговине. Све ријеке црноморског слива припадају 
типу површинских ријека. Изворишта су им у планинским просторима и због тога у 
горњим дијеловима тока имају планиски каркатер. Које су одлике ријека планинског 
карактера? У доњим дијеловима тока ријеке су доста споре са широким и 
релативно плитким коритима. Због малих падова, у равничарском дијелу тока 
ријеке кривудају, праве меандре и врше бочну ерозију. На тај начин стварају се и 
мртваје, напуштена ријечна корита, у којима се вода обнавља само при излијевању 
ријека из корита. Сем тога, због мале брзине и слабе преносне моћи, у доњим 
дијеловима ријечног тока, долази до таложења ријечног материјала (пијеска, 
шљунка, муља..) при чему настају спрудови и ријечна острва. 
 

 
Ријека Врбас кроз Бањалуку 

   
      Равничарске ријеке протичу поред највећих пољопривредних површина у 
Републици Српској али и читавој Босни и Херцеговини.  У томе се огледа и њихов 
велики значај у мелиорацији (наводњавању) али и у одводњавању вишка воде са 
пољопривредних површина. На равничарским ријекама постоји  могућност развоја 
спортова на води, спортског риболова, рекреације итд. На неким ријекама су 
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подигнута вјештачка језера, (нпр.Перућац, Зворничко и Вишеградско језеро на 
Дрини, Бочац на Врбасу и др.) а њихова вода се користи и за производњу струје.  

 
Зворничко језеро на Дрини 

 
       Доњи токови равничарских ријека подложни су разним физичким и 
хемијским загађењима. Поред ријека су смјештена и највећа градска насеља са 
индустријом, која испуштају отпадну воду ријеке.  Једна од главних мјера заштите 
ријека је пречишћавање  отпадних вода специјалним филтерима. Све планинске 
ријеке црноморског слива имају чисту и бистру воду, а богате су и рибом. Сем 
тога, ове ријеке имају велики  еколошки и економски значај.  
 
Главне одлике ријека јадранског  слива  
 
      Јадранском сливу припадају ријеке Јадранске макроморфолошке области 
као и дио Планинско-котлинске области који се налази јужно од црнонорско-
јадранског развођа у БиХ. Покажите тај простор на географској карти!  Све 
ријеке јадранског слива припадају крашким ријекама. Најзначајније ријеке су 
Неретва и Требишњица. Неретва је површинска ријека, док Требишњица има веома 
изражену подземну хидрографску мрежу. Изворишни краци Требишњице су у 
Гатачком пољу. Она неколико пута извире, површински тече и поново понире. У 
Дубровачком приморју она се појављује као ријека приморчица, под називом 
Омбла. Зашто се зове ријека приморчица? 
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Ријека Требишњица кроз Требиње 

 
      Ријеке јадранског слива највише воде имау у јесен када се излучују и највеће 
количине падавина.  Током љета водостај на ријекама јадрнаског слива изузетно је 
низак. Многе ријеке и пресуше у горњим токовима. Због чега?  Највеће ријеке 
Неретва и Требишњици имају довољне количине воде и значајну хидроенергетску 
моћ током читаве године.  
      Крашке ријеке јадранског слива имају изузетно квалитетну воду и главни су 
снабдјевач становништва и индустрије водом. Свакако, велике количине тих вода 
налазе се у крашком подземљу, па су готово неискоришћене. У новије вријеме 
крашке ријеке се користе и за наводњавање пољопривредних површина, нарочито у 
крашким пољима. Велик је и непроцјењив хидроенергетски значај Требишњице и 
Неретве. Објасните у чему се огледа тај значај? Специфичност крашке 
хидрографије огледа се и у заштити вода. Наиме, многе воде међусобно су 
повезане. Загађење у горњим дијеловима тока, може проузроковати и велика 
загађења у нижим подручјима. То представља велики проблем и отежава могућност 
ефикасне  заштите крашких ријека. 
 

Размислите ко су највећи загађивачи у горњим токовима крашких ријека? 
 

      Према квалитету вода све ријеке групишемо у четири категорије (класе). Првој категорији 
припадају изворишта и горњи дијелови планинских токова. Ова вода је изванредно чиста и готово 
се не мора пречишћавати. Другој категорији припада највећи број ријека у Босне и Херцеговине.  
Њихова вода је релативно чиста и  доброг квалитета. Прије употребе за пиће мора се пречишћавати. 
У трећу категорију сврставамо реалтивно загађене ријеке. Њихова вода може се користити за 
потребе аграра и индустрије. Четвртој категорији припадају веома загађене воде. То су најчешће 
мањи токови у које се директно улијевају индустријске отпадне воде  и воде из канализације.  

 

Провјери своје знање 
1. Одредите на географској карти површинско развође црноморског и 

јадранског слива. 
2. Зашто највећи дио ријека Босне и Херцеговине отиче према Црном мору? 
3. У чему се огледа проблем заштите крашких ријека? 
4. Објасните категоризацију ријека с обзиром на њихов квалитет! 
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Подземне воде Босне и Херцеговине (термалне и минералне воде) 

 

 
     
      Укупно водно богатство Босне и Херцеговине карактеришу и бројне 
термалне, минералне и термоминералне воде. Извори термалних и минералних 
вода налазе се у зони дубоких тектонских расједа, на контакту старијих и млађих 
стијена. Дуж расједа пробијена је Земљина кора до магматских лежишта. Због тога 
се највећи број термалних и минералних извора налази у зони контакта старе 
панонске масе са млађим тектонским облицима рељефа. Под млађим тектонским 
облицима рељефа подразумијевамо планине и спуштене котлине.  Република 
Српска, али и читава Босна и Херцеговина богата је термалним и менералним 
водама. Термални и минерални извори смјештени су у централним, источни и 
сјеверним дијеловима Босне и Херцеговине.  

 
Термоминерални извор у Бањи Слатини  

 
      Од обичних вода минералне се разликују по садржају минералних материја, 
ријетких елемената и гасова, температури и сл. Растворене соли и гасови дају 
посебан мирис и укус минералним водама.  Минералним водама сматрају се оне 
које садрже више од једног грама растворених  минералних материја у једном 
литру воде. Ове воде садрже разне растворене минерале: сумпор, гвожђе, јод, 
магнезијум, калијум, бром и др.  
     Према температури, минералне воде дијела  се на топле и хладне. Топле 
минералне воде имају температуру преко 20оC и дијеле се на сљедеће групе: 
 -хипотермалне (20-34оC) 
  -хомеотермалне (34-38оC) 
 - хипертермалне (преко 38оC) 

Припрема за рад 
1. Подсјетите се на геолошку грађу Босне и Херцеговине. 
2. Поновите основне облике рељефа Босне и Херцеговине. 
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Први термоминерални извор у Дворовима  

 
     Термалне и минералне имају велики здравствени значај а њихово коришћење 
има дугу традицију. Стари Римљани су добро познавали љековитост термалних и 
минералних извора. Они су уређивали ове изворе и на њима правила купатила  у 
којима су се ''бањали'' војници и цивилно становништво. Шта значи појам бањање, 
потражи помоћ свог наставника? Из тог периода пронађени су остаци купатила 
али и метални новчићи, што су их обољели даривали љерковитој води у знак 
захвалности за изљечење. 
     Данас под бањама подразумијевамо уређена купалишта и љечилишта са 
љековитом водом или блатом, у која долазе људи ради лијечења, опоравка и 
одмора.  
 

 
Термомимерални извор Мали губер код Сребренице 

 
      Свака бања има специфична својства воде која служе за лијечења само 
одређених побољења. Тако нпр. Бања Врућица има радиоактивну, киселу и 
суфатну воду, Бања Мљечаница високоминерализовану натријско-сулфатну-
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бикарбонатну, Бања Губер сулфидну воду са присуством метатличних 
микрокомпонената, Бања Вилина Влас радиоактивно-високоалкалну воду итд.  
     Минералне воде имају широку примјену и у медицини, домаћинствима, 
угоститељству и сл. Наведите познате минералне воде које се флаширају у Босни и 
Херцеговини. За разлику од осталих вода минералне воде нису подложне загађењу. 
Објасни зашто! 
 

 
Бања Лакташи 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Провјери своје знање 
1. Шта је условило настанак термалних и минералних извора? 
2. Шта подразумијевамо под топлим минералним водама? 
3. Каква је функција термалних и минералних вода? 
4. Наведи најзначајније бање на простору БиХ и покажи их на карти! 
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ТЛО, БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВИЈЕТ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

                                                                                                                                                     
Типови тала и њихове карактеристике 
 

 
     Тло или земљиште  представља изузетно значајну компоненту природне 
средине. Оно је важан производни ресурс и услов живота људи, али и услов развоја 
биљног свијета и опстанка бројних животињских врста.  
 

Размислите, које људске дјелатности директно зависе од земљишта? 
    

  Да видимо, шта је то земљиште? Земљиште је површински растресити 
слој литосфере, у којем се одвијају разни, хемијски и биохемијски процеси. Оно 
настаје процесом, којег називамо педогенза, који се одвија у двије фазе. Прва фаза 
започиње распадњем стијена а друга распадањем одумрлих остатака  биљног и 
животињског свијета. Распадањем органских материја биљног и животињског 
поријекла настаје хумус који оплемењује матични супстрат, односно распаднуте 
дијелове стијена.  
     Педогенетски процеси су одређени низом фактора: климом, биљним 
покривачем, животињским организмима, рељефом, количином падавина.. Процес 
настанка земљишта изузетно је дуг. За тај процес кажемо да је динамичан, што 
значи да непрекидно траје.  
      Еколошка и употребна вриједност земљишта условљена је садржајем 
органских материја (хумуса) и минералних (биогених) елемената (азота, фосфора, 
клацијума, калијума...).  На повећање укупне плодности земљишта утиче и човјек, 
додавањем минералних материу у облику вјештачких ђубрива. Објасни зашто?   
Сем тога, производна својства земљишта повећавају се наводњавањем или 
одвођење вишка воде. 
 

Размислите и одговорите!  Која  подручја у БиХ је потребно  наводњавати? 
    

 Земљишта којима је човјек у значајној мјери измијенио основна својства 
називано антропогеним.  Својим активностима човјек не утиче само на 
побољшавање квалитета земљишта него и на смањење, различитим облицима 
загађења (хемијским, физичким, биолошким, и др).  Најчешће, земљиште се  
загађује употребом пестицида, детерџената, испустом комуналних и индустријских 
вода, физичким отпадом.  
    На деструкцију земљишта утичу и одређени физички процеси, нпр. ерозија. 
Она односи продуктивни слој, и у исто вријеме слаби квалитет земљишта 
испирањем хумуса и  мунералних материја. Сјеча шума, изградња путева, отварање 

Припрема за рад 
1. Поновите градиво о климатским  карактеристикама Босне и 

Херцеговине! 
2. Размислите на који начин елементи природне средине утичу на развој!



 53

каменолома и друге активности човјека поспјешују ерозију и утичу на смањење 
продуктивних површина. Можемо закључити, заштита и рационално коришћење 
земљишта представља услов развоја живота на Земљи, посебно развоја 
пољопривредне производње и побољшања квалитета живота људи.  
     Све веће потребе за пољопривредним и не загађеним земљиштем, у смислу 
све већих потреба за производњом здраве хране, обавезују нас на активне мјере 
заштите од загађења и заштите  аграрног земљишта од неконтролисане изградње 
разних објеката (насеља, фабрике, путеви  и сл). Овакав приступ произилази и из 
чињенице да нема технолошког поступка нити фабрике која може произвести 
земљиште, које нам је све потребније.  
      Претходно смо научили да у грађи рељефа БиХ учествују стијене 
различитог састава и старости. Сходно томе, можемо закључити да на геопростору 
Бих постоје различити типови тала (земљишта).  Условно, можемо их подијелити у 
двије групе:  
а) зонална (развијена) 
б) азонална (неразвијена)  
      Зонална или развијена земљишта настала су у дуготрајном процесу 
педогенезе.  Преовлађујућу улогу  у њиховом настанку имали су климатски услови 
и матична подлога. Због чега их називамо зонална земљишта? Затражите помоћ 
свог наставника. У зонална (развијена) земљишта убрајамо: чернозем (црница), 
гајњаче, смонице, подзоле, црвенице и планинске црнице. 
      Типичне црнице (чернозем)  настају у условима степске (контненталне) климе а 
матична подлога је лес. Типичних црница у Босни и Херцеговини нема, оне су 
углавном  заступљене у Војводини. 
     Гајњаче (смеђа земљишта) распрострањене су по Перипанском ободу, у 
условима умјерено-континенталне климе. Матична подлога је од неогених 
седимената. Подсјетите се,  шта су неогени седменти? Гајњаче су смеђе боје и 
садрже знатне количине хумуса.  То су плодна земљишта и погодна развоју 
воћарства и виноградарства.    
 

 
Гајњаче на Перипанонском ободу 
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     Смонице су земљишта црне боје, настала на глиновитој подлози. 
Распрострањена су по котлинама у Перипанонском ободу, у којима је некад било 
море, односно језера.  У току љетног периода, када су температуре високе, смонице 
испуцају. Због чега? Иако имају висок проценат хумуса смонице нису великог 
квалитета. На њима добро успијева кукуруз а слабије житарице. Објасните зашто? 
     Подзоли су распрострањени у планинском простору БиХ, изнад 900 m 
надморске висине. Настају у условима хладне климе са великом количином 
падавина. Зависно од количине распаднуте биомасе и од количине падавина 
садржај хумуса у подзолима варира.  На подзолима је развијена шумска вегетација, 
најчешће четинарска.  
     Црвенице су тип земљишта настао на кречњацима и доломитима. Највише су 
распрострањене у Херцеговини, у  зонама око крашких поља и кречњачких 
висоравни. Црвене су боје па се често називају и terа rossa  (црвена земља). Имају 
мали проценат хумуса, али је садржај минералних материја (гвожђа, алуминијума..) 
знатан, па кажемо да су плодна земљишта.  Које културе се гаје на црвеницама? 
     Планинске црнице су распрострањене на планинама и имају висок садржај 
хумуса. Због климатских ограничења на њима су скромне могућности узгоја 
пољопривредних култура. Претежно су под планинским пашњацима. 
     Азонална или неразвијена земљишта, с обзиром на вријеме настанка, су 
млада, па кажемо да немају завршен процес педогенезе. То су најчешће земљишта 
насталу у процесу ерозије матичне стијене. У азонална  (неразвијена) земљишта 
убрајамо: алувијална, мочварна, елувијална, делувијална и сл. 
     Алувијална земљишта  су типичан представник ове групе. Настају у 
равницама поред токова ријека таложењем пијеска, шљунка, муља и осталих 
ријечних седимената. Ова земљишта су веома плодна и погодна су за развој 
житарица, кукуруза, поврћа и крмног биља. Алувијална земљишта су 
распрострањена у Лијевче пољу, Семберији и Посавини. Пронађиte ове равнице на 
географској карти!  
     У азонална земљишта убрајамо и земљишта настала радом бујица (спирање 
материјала са падниа), и практчно немају употребну вриједност. 
 

 
 
 
 
 
 

Провјери своје знање 
1. Шта је земљите и како настаје? 
2. Шта знаш о проблемима ерозије земљишта? 
3. како дијелимо зонална земљишта? 
4. Која је основна разлика зоналних и аоналних земљишта? 
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Биљни и животињски свијет Босне и Херцеговине 

 
 
 
 
 
      Распрострањеност биљног и животињског свијета у Босни и Херцеговини 
условљено је одликама рељефа, педолошком грађом и посебно климатским 
условима. Укупна обиљежја биљног и животињског свијета на одређеном простору 
називамо биогеографска обиљежја. Претходно смо научили, да рељеф Босне и 
Херцеговине дијелимо на три макроморфолошке области. На основу овакве подјеле 
условно су издвојене  и биогеографске области: Панонска, Планинско-котлинска и 
Јадранска.  
     Панонска биогеографска област Босне и Херцеговине  обухвата простор 
Панонске низије (Семберија, Лијевче поље и ниска Посавина) и Перипанонског 
обода.   У Панонској области постоје евиденте разлике у клими, саставу земљишта 
и рељефу између Панонске низије и Перипанонског обода. У природно-
вегетацијском погледу Панонска низија   је област ниских трава, односно степе.  
Међутим, највећи дио природне степе измијењен је људским радом. Данас је 
Панонска низија под разним пољопривредним културама прилагођена климатским 
условима и могућностима мелиорације. Највише се гаји кукуруз, пшеница и крмно 
биље.  
 

 
Културна вегетација Панонске низије-поље кукуруза код Шамца 

 
     Природна шумска вегетација је ријетка и углавном је заступљена поред ријека, 
на влажном земљишту. Чине је карактеристичне врсте: врбе, тополе и јохе. Оне 
штите земљиште од бочне ерозије и ослобађају га вишка влаге. Перипанонски обод 
прима више падавина у односу на Панонску низију, што условљава развој 

Припрема за рад 
1. Поновите основна обиљежја великих рељефних цјелина у Босни и Херцеговини?  
2. Шта су биљне врсте, а шта биљне заједнице? 
3. Шта подразумијевамо под појмом животна средина? 
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храстових и грабових шума, као природне вегетације.  Сем тога, по ободном дијелу 
Панонске низије распорострањени су воћњаци, а понегдје и виногради.  
 

 
Мочварно-барски екосистем-Бардача 

 
      Животињски свијет панонске биогеографске области веома је разноврстан. 
Карактерише се ниском  дивљачи (зец, лисица, дивља свиња, дивља мачка...), 
високом (срне, јелени...), многобројним врстама птица (фазани, препелице, 
голубови, дивње гуске, шљуке...). Подручје Бардаче код Српца природно је 
станиште преко 125 врста птица. Пронађите ово  подручје на карти!  Због своје 
специфичности и природне вриједности Бардача је проглашена резерватом природе 
Републике Српске а укључена је и у листу Међународних заштићених подручја. 
   Планинско-котлинску биогеографску област чине разноврсне шумске 
заједнице и траве. Сем тога, ова област је и станиште разноврних животиња. У 
просторима са нижом надморском висином, до 900 m, заступљене су шумске 
заједнице храста, граба и букве. На већим висинама изнад 900, односно 1000 m н.в. 
највише су застуљене четинарске шуме јеле, смрче и бора.  
 

 
Мјешовите листопано-четинарске шуме у околини Власенице 

 
      Највише планински простори су под планинским ливадама (пашњацима) и 
голетима. Због температурних инверзија у неким котлинама јавља се инверзан 
распоред вегетације. Такав случај имамо на планинским странама Игмана, гдје су 
букове шуме изнад четинарских шума. Пољопривредне културе распрострањене су 
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углавном у котлинама, од којих издвајамо поврће и крмно биље. У просторима гдје 
је заступљена жупна клима добро успијева воће. Који су то простори? 
       Планинско-котлинску област карактеришу разноврсне дивље животиње. Од 
високих животиња издвајамо: дивокозу, срну и медвједа. Карактеристичне врсте 
ниских дивљачи су: зец, лисица, јазавац,  вук, дивља свиња и друге. Најкрупније 
птице ове области су орао и тетријеб.  
 

Које дивље животиње су карактеристичне увашем крају? 
 
 Ријеке у Планинско-котлинској области богате су рибом од којих посебно 

истичемо врсте: пастрмку, липљена, мрену и клена. Међу најзначајнији крашке 
ендеме издвајамо рибу гаовицу.  
 

 
Гаовица- хецеговачки крашки ендем 

 
      Једна од карактеристику планинско-котлинске области је и релативно добро 
развијено сточарство. У планинским прострима више је развијено овчарство а у 
котлинама говедарство. 
     Јадранска биогеографска област обухвата дио јадранског мора, приморје, и 
ниско јадранско залеђе. Копнени дио ове области, карактеришу биљке и животиње 
прилагођене великој осунчаности, високим температурама, малој количини 
падавина и животу на кршу. Природну вегетацију приморја чине макије, 
медитерантски четинари, зимзелени храстови, палме, олијандери и сл.  Од биљних 
култура издвајамо: маслине, мандарине, смокве, бадеме и, свакако, винову лозу 
која је препознаљива биљна култура јадранске области. Ниско јадранско залеђе, 
односно херцеговачке Хумине и Рудине, карактеришу деградиране шумске 
заједнице цера, медунца, дријена, јасена, граба... Сем тога, велико пространтство 
заузимају драча (псеудоакација), купина те љековито и ароматично биље. 
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Деградирана вегетација херцеговачког крша 

 
       Карактеристичне животињске врсте приморја су: птице Јадрана, од којих је 
најпознатији галеб, затим змије отровнице, гуштери.... Саставни дио Јадранске 
биогеографске области је живи свијет мора. Најпознатије рибље  врсте које се лове 
у јадранском мору су: срдела, скуша, зубатац, орада, бранцин, јегуља...  
     Јадранско море је релативно богато рибом, али се то богатство не може 
поредити са нпр. Сјеверним или Јапанским морем. 
 

Размислите од чега зависи богатство рибе у морима? Затражи помоћ свог 
наставника. 

      
У географском простору Босне и Херцеговине налазе се подручја са 

изузетним природним вриједностима и специфичностима (биогеографским, 
климатским,  рељефним и хидрографским). Таква подручја су под заштитом 
државе и називамо их национални паркови и природни резервати. У њима је 
посебна пажња посвећена заштити свих природних али и осталих, културно-
историјских, садржаја. Људске активности су ограничене и усмјерене су на 
очување природне равнотеже. 
     Познати национални паркови у Босни и Херцеговини су Сутјеска и Козара, а 
природни резервати: Бардача код Српца, Хутова блато код Чапљине, Јањ код 
Шипова и Лом на Клековачи. Пронађите ова подручја на географској карти! 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 
 

Провјери своје знање 
1. Шта условљава распрострањеност биљних заједница? 
2. Наведи природне биљне заједнице у поједним биогеографским областима 

Босне и Херецеговине? 
3. Шта су макије? 
4. Који су национални паркови и природни резервати налазе у БиХ? 
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ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
Становништво 
 
Друштвена географија је термин (назив) којим се означава више географских дисциплина а које се 
баве проучавањем становништва, његових привредних и других активности. Проучавањем 
становништва бави се географија становништва (демогеографија) и њој слична научна дисциплина 
демографија.Промјене у развоју и размјештају становништва на Земљиној површини називамо 
демографским процесима и појавама. Они имају просторну и временску компоненту на једној 
страни, а на другој биолошку, социјалну (друштвену), економску, етничку, религијску, културну и 
психолошку компоненту. Обје компоненте (саставнице) демографских процеса и појава су изражене 
квантитативним (бројчаним) и квалитативним показатељима о кретању становништва (природно и 
миграционо кретање), размјештају и структурама (саставу) становништва (биолошке, економске, 
социјалне, националне и друге структуре). Битно је истаћи да се квантитативне и квалитативне 
промјене догађају у одређеном времену и географском простору (планета, континент, држава, 
регија, ентитет, општина, насеље и др.). Број становника на нашој планети достигао је до једне 
милијарде тек око 1850. године, а данас износи 6.3 милијарде. Демографски развој има три 
компоненте: рађање, умирање и природно кретање. У зависности од њиховог односа развој 
становништва одвија се у више етапа. 
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Увод 
 
 Промјене које су свакодневно присутне на нашој планети највећим дијелом 
имају антропогени узрок, односно резултат су дјеловања људске заједнице у 
блиској прошлости, али и данас. На Земљи су постојали ненастањени које називамо 
природном средином и гдје није било интервенције човјека и промјене природног 
простора. Но, стални пораст становништва на нашој планети, довео је до тога да је 
све већи дио природне средине мијеао свој изглед и трансформисао се (претварао) 
у географску средину. 
Географска средина је сваки насељени простор у коме су људи извршили мање или веће промјене 

природне средине. 

 Географска средина Босне и Херцеговине, односно Републике Српске и 
Федерације Босне и Херцеговине је специфична. Те специфичности (особености) 
огледају се у демографском, урбаном и привредном развоју. Познавање, не само 
природних, већ и демографских, привредних и друштвено – историјских и 
културних одлика, неопходно је с циљем што потпунијег разумијевања сложене 
друштвеногеографске и регионално – географске структуре Босне и Херцеговине. 
Из тог разлога демографски развој Босне и Херцеговине представа важан дио 
цјелокупног друштвеногеографског развоја. 

 Као дио свеукупног друштвеногеографског развоја, досадашњи 
демографски развој Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине одвијао 
се у скупу околности општих друштвених и економских токова на овим, али и 
сусједним географским просторима. 

 Остаци материјалне културе, археолошки и историјски извори 
упућују на насељеност Босне и Херцеговине још у праисторијском периоду.  

Чињеница је да су наше географске просторе прије доласка Словена (VI и 
VII вијек наше ере) насељавала илирска племена, затим Келти и Трачани. Након 
славенских освајања и славенизације ових географских простора, постепено је из 
племенске организације настајала и државна организација. Славенизацијом овог 
дијела Балканског полуострва формирају се прве средњовјековне државе 
(државице) Јужних Словена, а међу њима и прва босанска држава. 

 Бурни историјски процеси који су захватили Балканско полуострво , 
условили су присуство туђинске власти, првенствено турске (1463 – 1878. год.), а 
потом аустроугарске (1878 – 1918. год.). То је утицало на губитак државног 
суверенитета Босне и Херцеговине, стварање сложене друштвено – економске, 
етничке и религијске структуре, а поготово се тај утицај одразио на просторни 
размјештај становништва у Босни и Херцеговини. Не треба заборавити и чињеницу 
да су сложени демографски процеси резултат дјеловања и биолошких, 
психолошких и других фактора (ратови, епидемије, глад, масовно пресељавање 
становништва из политичких, етничких, вјерских и других разлога). 

 
Какав је траг турска и аустроугарска окупација Босне и Херцеговине оставила у 

свакодневном фовору становништва Босне и Херцеговине? Аналогно томе, шта се може 
примијетити данас код млађе популације, када је  у питању коришћење  страних ријечи? 
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Природно кретање становништва 
 

Под природним кретањем  становништва подразумијевамо промјене у броју 
становника изазване биолошким процесима рађања и умирања. Чине га три 
компоненте: рађање или наталитет, умирање или морталитет и природни 
прираштај.  

Рађање (родност) или наталитет представља број рођених у одређеној 
популацији у одређеном времену. Смртност (умирање) или морталитет 
представља број умрлих у одређеној популацији у датом времену. Природни 
прираштај је разлика између наталитета и морталитета становника на одређеној 
територији у датом временском периоду. 

Наталитет, морталитет и природни прираштај изражавају се апсолутним 
бројевима (нпр. сви рођени, сви умрли) или релативним бројевима, односно 
стопама. Стопе представљају број рођених (или умрлих) на 1000 становника у 
датом временском периоду (најчешће једна година). Стопе се изражавају у 
промилима (‰). 

Најтачнији и најпоузданији демографски подаци се добијају пописима 
становништва. Пописи, у историји људског друштва, нису вршени у свим 
дијеловима свијета и нису пратили иста демографска обиљежја, тако да при 
реконструкцији броја становника у даљој прошлости служимо се процјенама. Због 
тога, недостатак важећих података о становништву Босне и Херцеговине, све до 
првог детаљнијег пописа 1851. године, онемогућава нас на давање поузданих 
података о броју становника. На тај начин, не можемо имати прецизне податке о 
просторном размјештају и структури становништва за један релативно дуги 
историјски период географског простора Босне и Херцеговине. 

На основу непотпуних демографских анализа и личних процјена, неки 
демографи претпостављају да је у периоду турског присуства у Босни и 
Херцеговини био карактеристичан стагнантан ток броја становника (без пораста 
природног прираштаја). То значи да високи наталитет није могао утицати на 
повећање броја становника због високе смртности. 

Покушајте, уз помоћ вашег предметног наставника објаснити узроке високе смртности у 
Босни и Херцеговини, у вријеме турске владавине. 

Тек на основу турских, аустроугарских и југословенских пописа 
становништва (1921 – 1991. године), могуће је објективније анализирати кретање 
броја становника Босне и Ферцеговине, током друге половине XIX вијека и у XX 
вијеку. 

Информативни текст! Од података пописа станиовништва из 1991. године у Босни и 
Херцеговини, објављени су само неки (први) резултати. Они се односе на демографску динамику: 
број становника, наталитет, морталитет и природни прираштај. Подаци о структурама 
становништва Босне и Херцеговине из 1991. године нису објављени. Изузетак је национална 
структура која је објављена.  

У доба турске владавине, на територији Балканског полуострва, повремено су вршени 
дјелимични пописи становништва – дефтери (број мушких глава, породично сање, имовинско 
стање, вјерска припадност).Први поуздани попис, који су обавиле турске власти, 1851. године 
регистровао је 1.021.772 становника. Према првом званичном статистичкиом попису проведеном 
од стране аустроугарске власти, 1879. године, у Босни и Херцеговини је живјело 1.158.164 
становника. Сви каснији пописи показују одређени пораст броја становника, изузев у међупописном 
периоду 1910 – 1921. године, када је забиљежен пад броја становника (1910. године – 1.898.044 
становника, 1921. године – 1.890.440 становника. Размислите: због чега је у периоду 1910 – 1021. 
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године забиљежен у Босни и Херцеговини пад броја становника. У Табели кретања броја 
становника у Босни и Херцеговини (1879 – 1991. године) пронађите , такође, период који је оставио 
негативне посљедице на демографска кретања становништва. 

 
Кретање броја становника у Босни и Херцеговини... 

прије Другог свјетског рата након Другог свјетског рата 

1879 1.158.440 1948 2.564.308 

1885 1.336.091 1953 2.848.459 

1895 1.568.092 1961 3.247.948 

1931 2.323.555 1991 4.377.033 

1910 1.898.044 1971 3.746.111 

1921 1.890.440 1981 4.124.256 

(Податке из табеле не треба учити напамет) 
 

На пораст становништва Босне и Херцеговине утицао је првенствено 
природни прираштај. Анализом пописа становништва у периоду од 19048 – 1991. 
године констатовано је сљедеће: а) релативно умјерене и опадајуће стопе 
наталитета (око 15‰ ); б) ниске и стабилне стопе морталитета (око 6,5‰ ), и в) 
релативно ниже и опадајуће стопе природног прираштаја (око 9‰). Босна и 
Херцеговина спада у групу земаља код којих је за релативно кратко вријеме дошло 
до изразитог пада стопе наталитета и природног прираштаја. За природно кретање 
становништва Босне и Херцеговине карактеристичне су ентитетске и региионалне 
разлике. 

Кретање броја становника у Републици Српској је различито у њеним 
регијама, општинама и насељима. Статистички подаци показују да је сјеверни дио 
Републике Српске, којег одликује равничарско – брежуљкасти рељеф, у новијем 
периоду има најизразитије повећање броја становника, док простор источне 
Херцеговине и југозападни дијелови Крајине (у Републици Српској) имају мањи 
пораст, односно чак и смањење броја становника. Смањење броја становника 
евидентно је и у планинском дијелу Републике Српске (нпр. Калиновик), у којем је 
број умрлих већи од броја рођених (негативна стопа природног прираштаја). 
Општине са изразитим падом броја становника у Републици Српској су: Трново, 
Рудо, Хан Пијесак, Чајниче и Љубиње. 
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Табела природног кретања становништва Републике Српске 
(Подаци су преузети од Републичког завода за статистику Републике Српске) 

 
Година Број становника Наталитет Морталитет Природни 

прираштај 

укупно (у ‰) укупно (‰) укупно (‰) 

1996 1.391.593 12.263 (8,8 ) 10.931 (7,9 ) 1332 (0,9) 

1997 1.409.835 13.757 (9,8 ) 11.775 (8,3 )        2002 (1,5 ) 

1998 1.428.798 13.527 (9,4 ) 12.469 (8,7 ) 1058 (0,7 ) 

1999 1.448.537   14.500  (10,0 ) 12.529 (8,6 ) 1971 (1,4 ) 

2000 1.469.182 14.191  (9,7 ) 13.370 (9,1 ) 821 (0,6 ) 

2001 1.490.993 13.696  (9,2 ) 13.434 (9,0 ) 265 (0,2 ) 

2002 1.455.446 12.336  (8,5 ) 12.980 (8,9 ) -644 (-0,4 ) 

2003 1.463.465 12.066  (8,2 ) 13.498 (9,2) -1432 (-1,0 ) 

2004 1.471.529 11.917 (8,1 )  13.475 (9,2 ) -1558 (-1,1 ) 

(Податке у табели не треба памтити) 
 

На основу података из табеле природног кретања становништва Републике Српске 
израчунајте укупан број живорођених (наталитет) у Републици Српској у периоду 1996 – 2004. 
године. Из добијеног податка израчунајте годишњи просјек. Исто то урадите за морталитет у истом 
периоду. Одредите такође стопу природног прираштаја за период од девет година (1996 – 2004. 
године) и реците каква је то стопа, ако се зна да је вриједност ниског прираштаја до 5‰. 

 
 У Федерацији Босне и Херцеговине изразито повећање природног 
прираштаја имају општине у средишњем дијелу Федерације Босне и Херцеговине 
(Нови Травник), затим општине на крајњем сјеверозападном дијелу Босне и 
Херцеговине (Велика Кладуша, Цазин,). Негативну стопа природног прираштаја 
и,мају општине Босански Петровац и Дрвар. Изразит пад броја становника биљеже 
општине Гламоч, Босанско Грахово, Груде и Ливно. 
 
Скуп мјера и поступака којима се плански утиче на токове демографских појава и процеса у 
одређеној држави или њеним дијеловима називамо демографском или популационом политиком. 
Популациона политика може бити подстицајна (подстиче рађање, стимулише насељавање слабије 
насељених простора) и ограничавајућа (ограничава се број дјеце или године ступања у брак и сл.) 
Популациона политика најчешће има економски карактер. На примјер: мајкама са више дјеце 
обезбјеђује се дуже породиљско одсуство; даје им се породични додатак; снижавају се цијене 
дјечије хране и одјеће и др.  
Покушајте, заједно са вашим предметним наставником, одговорити шта спада у популацону 
политику и мјере: а) васпитнообразовног карактера, б) медицинског карактера, в) религијаског 
карактера и д) политичког карактера. 

 



 64

 
Питања и задаци: 
 
1.Какав је траг турска и аустроугарска окупација Босне и Херцеговине оставила у 
свакодневном говору становништва Босне и Херцеговине? Аналогно томе, шта се 
може примијетити данас код млађе популације, када је  у питању коришћење  
страних ријечи? 
2. Покушајте, уз помоћ вашег предметног наставника објаснити узроке високе 
смртности у Босни и Херцеговини, у вријеме турске владавине. 
3. На основу података из табеле природног кретања становништва Републике 
Српске израчунајте укупан број живорођених (наталитет) у Републици Српској у 
периоду 1996 – 2004. године. Из добијеног податка израчунајте годишњи просјек. 
Исто то урадите за морталитет у истом периоду. Одредите такође стопу природног 
прираштаја за период од девет година (1996 – 2004. године) и реците каква је то 
стопа, ако се зна да је вриједност ниског прираштаја до 5‰. 

 
Насељеност и миграције становништва 
 
На нашој планети живи око 6,3 милијарде становника. Стално насељени дио свјетског копна има 
површину од око 130 милиона km2 и чини екумену, а привремено насељени дио – субелумену. 
Становништво свијета није равномјерно распоређено. На његов размјештај утичу бројни географски 
елементи и фактори. Највећа концентрација становништва свијета је на сјеверној Земљиној 
полулопти, у низијским просторима, умјереним климатским појасевима, приобалним дијеловима 
мора и океана, великим привредним центрима и уз саобраћајнице и ријеке које повезују те центре. 
Становништво одликује велика просторна покретљивост. Просторно кретање становништва с 
циљем сталне или привремене промјене мјеста боравка је процес демографске миграције. 
Миграције се дијеле према узроку настајања, просторној дистанци и времену трајања мигрирања. 

 
Територијални размјештај становништва и густине насељености Босне и 

Херцеговине 
 

 Општа густина насељености означава просјечан број становника на 
јединицу површине (километар квадратни, квадратна миља или хектар) одређене 
територије. 
 Према подацима посљедњег пописа становништва из 1991.године,  у Босни 
и Херцеговини је живјело 4.377.033 становника. Општа густина насељености  тада 
је износила 85.49 становника на km2. 
 
Напомена: Површина копна Босне и Херцеговине износи 51197 km2  , а са дијелом мора (површине 
мора који припада Босни и Херцеговини) 51209,2 km2 .  Површину копна узимамо као мјеродавну 
код свих пописа становништва. 

  
Босна и Херцеговина је спадала у групу средње насељених земаља Европе. Ако 
анализитамо резултате пописа становништва у Босни и Херцеговини од 1879. 
године (1.158.440 становника) када је општа густина насељености износила 22.62 
становника на km2 , можемо закључити да се општа густина насељености Босне и 
Херцеговине за период од 112 година повећала за 3,78 пута. 
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Разлике у просторном размјештају становништва Босне и Херцеговине су 
врло изражене, што је посљедица, с једне стране, врло сложених 
физичкогеографских услова (клима, рељеф, воде, вегетација), посебних околности 
историјског, културног и религијског развоја и друштвено – економских 
потенцијала (могућности) одређених подручја државе Босне и Херцеговине. Са 
становишта државног територија Босне и Херцеговине, просјечно су најгушће и 
најравномјерније насељени географски простори сјеверне Босне (125 становника на 
km2 ) и средње Босне (114 становника/km2 ). Најслабије и неравномјерно су 
насељени простори босанскохерцеговачког високог карста (крша) са 25 становника 
на km2.  
 

Густина насељености у Босни и Херцеговини од 1879 – 1991. године 
(у колони три  унесите самостално потребне податке) 

 
Година пописа Број становника Општа густина насељености 

1879 1.158.440 22,62 

1885 1.336.091  

1895 1.568.092  

1910 1.898.044  

1921 1.890.440  

1931 2.323.555  

1948  2.564.308  

1953 2.847.459  

1961 3.277.948  

1971 3.746.111  

1981 4.124.256  

1991 4.377.033 85,49 

 
Одредите општу густину насељености у Босни и Херцеговини у годинама пописа становништва. 
Подсјећамо вас да се општа густина насељености одређује тако да се број становника из године 
пописа подијели са површином територије гдје је попис извршен. На примјер: година пописа 1879. 

Број становника: 1.158.440. Површина Босне и Херцеговине: 51197 km2 . Општа густина 
насељености: 1.158.440 : 51 197 = 22,62 становника/km2.  

 
Разлике у просторном размјештају становништва Босне и Херцеговине су 

врло изражене, што је посљедица, с једне стране, врло сложених 
физичкогеографских услова (клима, рељеф, воде, вегетација), посебних околности 
историјског, културног и религијског развоја и друштвено – економских 
потенцијала (могућности) одређених подручја државе Босне и Херцеговине. Са 
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становишта државног територија Босне и Херцеговине, просјечно су најгушће и 
најравномјерније насељени географски простори сјеверне Босне (125 становника на 
km2 ) и средње Босне (114 становника/km2 ). Најслабије и неравномјерно су 
насељени простори босанскохерцеговачког високог карста (крша) са 25 становника 
на km2.  

У цјелини гледано, највећу насељеност у Босни и Херцеговини имају 
низијски простори босанске Посавине, долинско – котлински простори ријека 
Дрине, Спрече, Босне, Укрине, Врбаса, Сане, Уне и Неретве, док су пространи 
карстни (крашки) и брдско – планински простор југозападне и југоисточне Босне и 
Херцеговине врло слабо насељени. 

Посматрајући општу густину насељености у општинама Федерације Босне и 
Херцеговине, најгушће су насељени простори општина кантона Сарајево – Центар, 
Ново Сарајево, и Нови Град, са више од 2000 становника на km2, те простори 
општина Зеница, Тузла, Бреза и Тешањ, са више од 200 становника на km2. 
Простори општина Босанско Грахово и Гламоч су врло ријетко насељени (мање од 
11 становника на km2). 
 Промјене у новој расподјели (редистрибуцији) становништва Републике 
Српске, након минулог рата (1992 – 1995. године) огледају се у промјенама у 
општој густини насељености. Према усвојеним критеријумима демографског 
развоја и популационе политике Републике Српске, те на основу оствареног 
степена концентрације становништва, на територији Републике Српске издвајамо 
четири зоне: 1. зона ријетке насељености (до 10 становника/km2), 2. зона средње 
насељености (од 11 – 50 становника/km2), 3. зона густе насељености (од 51 до 100 
становника/km2) и 4. зона пренасељености (више од 100 становника на km2). Према 
процјени за 2004. годину Република Српска је имала у просјеку 59,1 стан./km2, а то 
значи да припада зони густе насељености. Међутим, густина насељености овог 
ентитета не даје стварну слику на географском простору Републике Српске, гдје су 
евидентне (очигледне) разлике. Неки дијелови Републике Српске, поготово урбане 
средине и већа насеља, затим котлинска проширења значајнијих ријека, имају 
много већу просјечну насељеност од брдско – планинских, али и простора на 
међуентитетској линији разграничења према Федерацији Босне и Херцеговине. 
Мала густина насељености све више је одлика руралних простора Републике 
Српске. 

Према процјенама за 2004. годину, зона ријетке насељености у Републици 
Српској обухватала је око 9,7% територије овог ентитета. Ова зона нема јединствен 
простор и формирају је општине у брдско – планинским подручјима истока и 
југозапада Републике Српске. 

Зона средње насељености просторно је највећа и обухвата 42,5% територије 
Републике Српске. Трећој зони, зони густе насељености, припада око 29% 
простора Републике Српске а ова зина се одликује просторном испрекиданошћу. 
Зона пренасељености, око 16% територије, карактеристична је за највеће урбане 
просторе Републике Српске. 
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Густина насељености у општинама Републике Српске 1996. године 

 
 

 
Из картограма густине насељености у општинама Републике Српске 1996 и 

2004. године можемо видјети да зоне демографског раста везане су за веће урбане 
центре. Највећи пораст становништва има Град Бањалука, захваљујући водећим 
административним, развојним и услужним функцијама. Пораст становништва 
биљеже такође и већи урбани и развојни центри, као на примјер: Приједор, Добој, 
Бијељина, Источно Сарајево и Требиње. 
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Густина насељености у општинама Републике Српске 2004. године 

 
Питања и задаци: 
 
1. На размјештај становништва у Босни и Херцеговини велики је утицај друштвено 
– економских процеса: индустријализације, деаграризације, депопулације и 
урбанизације. Покушајте дати одговор на сљедеће питање: када су ти процеси 
интензивно захватили Босну и Херцеговину и која се подручја Босне и 
Херцеговине интензивно (убрзано) популацијски празне, а која се све више 
насељавају? Због чега се данашње стање (2007. године)просторног размјештаја 
становништва Босне и Херцеговине знатно разликује од стања према попису 
становништва из 1991. године? 
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Миграције становништва у Босни и Херцеговини 
 

На густину и укупно кретање становништва утиче и његова просторна покретљивост. 
просторно кретање становништва називамо миграцијама. Оне се врше с циљем привремене и сталне 
промјене мјеста боравка људи. Имају веменску и просторну компоненту и социјална, економска, 
етничка и културна обиљежја. Дијеле се на основу узрока и времена настајања, територијалног 
домета или удаљености мигрирања и времена трајања. Територије из којих се становништво 
исељава су емиграционе, а у које се становништво усељава су имиграционе. Људи који мигрирају 
зову се мигранти (емигранти и имигранти). 

 
 Миграције су историјска појава у Босни и Херцеговини.За њен демографски 
развој оне су имале велики значај. Због константно негативног миграцијског салда 
(више исељених него усељених људи) стопа раста становништва Босне и 
Херцеговине је била знатно нижа од оне коју омогућава природни прираштај. 
 Простор Босне и Херцеговине је вијековима био изложен бројним и 
различитим пресељавањем становништва. У даљој прошлости биле су изражене 
сеобе српског становништва и дешавале су се у вријеме турских освајања Босне и 
Херцеговине.  
 У новије вријеме, крајем XIX вијека и кроз читав ХХ вијек, Босну и 
Херцеговину је захватило неколико таласа емиграције. Посебно снажна вањска 
миграциона кретања су била изазвана Првим и Другим свјетским ратом. Међутим, 
и након Другог свјетског рата, из економских, али и политичких разлога 
настављени су процеси исељавања са географског простора Босне и Херцеговине. 
У склопу тзв. „планске колонизације“ Славоније и Војводине, велики број 
становника из западне и југозападне Босне и дијела Херцеговине плански 
(организовано) је исељено. Код те колонизацијске миграције, у Војводину је 
пресељен знатан број српског становништва из Босне и Херцеговине, заједно са 
Србима из Далмације, Лике, Баније и Кордуна у Хрватској.  

Може се, такође, констатовати да је процес исељавања становништва из 
Босне и Херцеговине био континуиран и да се исељавање вршило и у земље 
западне Европе а мање у прекоокеанске земље, затим у републике бивше СФРЈ 
(највише Србија, Хрватска и Словенија). Почетак педесетих година ХХ вијека, па 
до половине седме деценије, забиљежен је као период исељавања дијела 
бошњачког становништа у Турску. Према попису становништва из 1991. године на 
раду у иностранству је било око 142.000 радника из Босне и Херцеговине и око 
60.000 чланова њихових породица.  

Посљедњу  деценију прошлог вијека обиљежио је велики талас исељавања 
из Босне и Херцеговине. Узрок је био минули рат (1992 – 1995. године), како у 
Босни и Херцеговини, тако и у Хрватској. Распад бивше СФРЈ изазвао је 
интензивне међурепубличке миграције, које су имале етнички карактер. Тачан број 
миграната се не зна, а претпоставља се да је обухватио популацију од 1.700.000 
особа. Они су на различите начине напустили Босну и Херцеговину. 

Кретање становништва унутар Босне и Херцеговине (унутрашње миграције) 
различитог је обима и интензитета. Углавном се одвијају из подручја која су 
неразвијена и изолована у подручја гдје су бољи услови живота, могућност 
запослења, школовања и др. Крајеви изразитог исељавања у Босни и Херцеговини 
су брдско – планински простори, те рурални (сеоски) простори, који константно 
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губе дио свог становништва. На тај начин, ти простори се демографски празне 
(подручја депопулације). Истовремено, дешава се процес напуштања 
пољопривредних површина и постепено нестајање пољопривредне производње 
(процес деаграризације). 

Замах индустријског развоја у Босни и Херцеговини, након Другог свјетског 
рата, изазвао је масовније одласке сеоског (руралног) становништва у градове 
(урбане центре). Те миграције на релацији село – град су довеле до пражњења 
сеоских насеља и наглог повећања градског становништва. Ове миграције имају 
углавном економска и социјална обиљежја. Везане су за веће градске центре и 
њихова предграђа - Бањалука, Приједор, Добој, Бијељина, Зворник и Требиње у 
Републици Српској, односно Сарајево, Зеница, Мостар и Тузла у Федерацији Босне 
и Херцеговине. Овим градовима можемо прикључити Брчко (Дистрикт Брчко). 

Нагло повећање градског становништва доводи и до територијалног ширења 
градова, односно просторног ширења приградског појаса. У њему се често 
бесправно и неплански граде породичне куће, али и читава приградска насеља. 

У  оквиру унутрашњих миграција посебно су изражене дневне миграције. 
Оне обухватају раднике и ученике који одлазе у оближње градове на посао или у 
школе. Дневне миграције радника су врло важан демографски, друштвени и 
економски феномен савременог свијета. Њих проузрокује више фактора чије су 
посљедице сложене и бројне. Највећа жаришта дневних миграција у Босни и 
Херцеговини били су већи градови са развијеном индустријом и другим  
непољопривредним дјелатностима – Сарајево, Бањалука, Зеница и Мостар. 
 
 
Питања и задаци: 
 

1. Вјероватно су вам познати неки примјери људи који су избјегли или 
расељени из мјеста свог становања за вријеме минулог рата (1992 – 1995. године). 
Шта мислите какве су њихове могућности да се врате на пријератна огњишта? Који 
су најзначајнији проблеми тих људи у мјестима новог становања? 
 
 
Структурне одлике становништва Босне и Херцеговине 
  
 
Становништво је врло сложен скуп појединаца различитих својстава, при чему се појединци 
међусобно разликују по полу, старости, раси, националности, језику, вјерској припадности, нивоу 
образовања, економским активностима и др. Под појмом структуре становништва подразумијева се 
састав становништва по групама издвојеним на бази одређених обиљежја биолошке, економске, 
социјалне, вјерске, етничке и културне природе. 

 
 У биолошке структуре становништва спадају полна и старосна. Полна 
структура говори о бројчаном односу између женског и мушког становништва неке 
територије, у одређеном временском периоду. Веће или мање учешће женског или 
мушког становништва нарушава полну равнотежу. 
 Оно што карактерише полну структуру становништва Босне и Херцеговине 
у периоду након Другог свјетског рата па до 1991.године, јесте вишак женског у 
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односу на мушко становништво. У 1948. години, од укупног становиштва, 
мушкарци су чинили 48,2%, а жене 51,8% становништва. 
 Општа је појава у свијету да сеу просјеку роди за 5-6% више мушке него 
женске дјеце, да би се код старије генерације однос промијенио у корист женског 
дијела популације. Просјечно нтрајање живота мушкараца је краће, најчешћеиз 
економских,социјалних и здравствених разлога. Они раде физички теже послове, 
страдају у ратовима, више конзумирају алкохол, дуван, опојне дроге и сл., што 
утиче на њихов морталитет. 
 Неравнотежа у полној структури у Босни и Херцеговини, након Другог 
свјетског рата ,се постепено смањивала, тако да је 1991. године тај однос био 49,9 : 
50,1% у корист женског становништва. Међутим, та готово уравнотежена полна 
структура из 1991. године значајно је нарушена у минулом рату (1992 – 1995. 
године). 

Старосна структура становништва подразумијева подјелу становништва у 
односу на године старости. Становништво се најчешће дијели на три старосне 
групе (основне групе): 1. младо становништво (0 – 19 година), 2. зрело (20 – 59 
година) и 3. старо становништво (60 и више година). Старосна структура се 
изражава апсолутним бројевима и процентима. Директно је зависна од природног 
кретања становништва и миграција становништва. 

У старосној структури становништва Босне и Херцеговине, у периоду након 
Другог свјетског рата уочљива је промјена старосне структуре. 
Из процјене старосне структуре становништва Републике Српске за 1996. годину, 
може се констатовати да је најбројнија најмлађа старосна група до 19 година. Друга 
старосна група по удјелу у укупном становништву је она од 20 – 39 година 
старости. То значи, ако се саберу процентуалне вриједности, да је око 2/3 
становништва Републике Српске било у старосном интервалу до 40 година 
старости. У односу на бившу СР Босну и Херцеговину (из 1991. године), у 
Републици Српској се 1996. године повећао удио становништва старијег од 60 
година (упоредите податке у табели!).  

 
Старосна структура становништва Босне и Херцеговине у  

1953., 1961., 1971. и 1981. години 
(податке у табели не треба учити напамет) 

 
Година пописа 1953 1961 1971 1981 

Укупно стан. у % 100 100 100 100 

До 7 година 19,9 19,9 15,5 12,6 

7 – 14 година 17,5 18,7 18,9 15,5 

15-64 године 59,4 57,9 60,5 65,6 

>64 године 3,2 3,5 5,1 6,3 
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Полно-старосна структура становништва бивше СР Босне и Херцеговине (1991. год.) 
и процјена за Републику Српску, за 1996. годину 

 
Година Полна 

структура 

Укупно Велике старосне групе у % 

 <19 20-39 40-59 60-79 >80 

1991  100 31,6 32,7 22,3 8,8 4,6 

СР 

БиХ 

м 49,9 32,6 33,9 22,0 7,6 3,9 

ж 50,1 30,8 31,3 22,6 10,1 5,2 

1996        

Република 

Српска 

 100 29,7 28,6 243,6 15,4 1,7 

м 49,5 30,9 29,3 24,6 13,8 1,4 

ж 50,5 28,5 27,9 24,6 16,9 2,1 

(Податке у табели не треба учити напамет) 
 
  Просторна анализа полно – старосне структуре становништва 
Републике Српске указује на значајну неуједначеност између градских центара и 
привредно развијенијих подручја, која имају правилну структуру са значајним 
удјелом младог становништва и брдско – планинских и крашких (карстних) 
простора, који углавном имају неповољну полно – старосну структуру. Може се 
констатовати: младих је све мање, а стари(ји)х све више. То је довољан разлог да се 
што прије спроведу мјере популационе политике, како би се ублажили негативни 
демографски процеси. 
Национална (етничка) структура. Етничка структура становништва Босне и 
Херцеговине врло је сложена а коријени те сложености имају дубоке и далеке 
историјске и цивилизацијске коријене. У историјском развоју простора Босне и 
Херцеговине одувијек су се прожимали и спајали различити културно – 
цивилизацијски утицаји истока и Запада. Ови утицаји су одредили данашњи 
етнички састав у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине и 
створили специфичну етнокултуру и националну слику становништва. Многи 
демографи сматрају да су и природни фактори у Босни и Херцеговини (рељеф, 
клима, воде) одређивали поједине демографске процесе и условили разлике у 
демографском развоју појединих етничких група. 
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Национална (етничка) структура у бившој СР Бодсни и Херцеговини (1961 и 1991. године) 
 

Година 

пописа 

Етничке групе (према изјашњавању грађана, подаци у %) 

Срби Муслимани Хрвати Југословени Остали 

1961 42,9 25,7 21,7 8,4 1,3 

1991 31,4 43,7 17,3 5,5 2,1 

 
Информативни текст.Поред Срба, Бошњак и Хрвата, као конститивних народа у Босни и 
Херцеговини, у Републици Српској живе и припадници бтројних националних  
мањина:Црногорци,Македонци, Словенци, украјинци, Чеси,  Словаци, Италијани, Роми, Мађари, 
Пољаци, Руси, Русини, Јевреји, Нијемци, Румуни, Турци и Албанци. Њима су Уставом 
загарантована равноправност и остваривање националних права (етничких, културних, језичких и 
вјерских) у складу са међународним емократским Конвенцијама (конвенција –споразум између 
појединих држава којим се регулишу њихови међусобни правни, политички и економски односи). 
Процјене броја и удјела националних мањина у укупном становништву Републике Српске (и Босне и 
Херцеговине) су веома различите, али се са сигурношћу може констатовати да их је знатно мање 
у односу на предратно стање, сразмјерно броју одсељених и избјеглих лица која се не намјеравају 
вратити на ове просторе.  

 
Минули рат (1992 – 1995. године) и посљедице тог рата у многоме су 

деградирали укупно становништво Босне и Херцеговине, условили су убрзане 
миграционе процесе и пореметили националну структуру. Велики број предратног 
становништва различитих националности је трајно напустио ове просторе и отишао 
у иностранство. Обимним унутрашњим миграцијама дошло је до стварања етнички 
хомогених (једнородних, једноврсних) територија. У око 80% случајева са простора 
Републике Српске избјегло је или се одселило становништво бошњачке или 
хрватске националности. Истовремено, у Републику Српску се, у преко 90% 
случајева, досељавало избјегло и расељено становништво из Републике Хрватске и 
Федерације Босне и Херцеговине. 

Економске структуре 
 
Становништво се групише и дијели и на основу одређених обиљежја и критеријума. У тим 
процесима образују се његове економске структуре, које могу битиопште и посебне. Општа 
структура дијели становништво на економски активно и економски неактивно. У активно 
становништво спада оно које обавља одређену дјелатност, привремено незапослено и 
становништвокоје први пут тражи посао. Економски неактивном становништву припадају они који 
имају лични приход, а не раде (пензионери, стипендисти, рентијери – они који живе од прихода свог 
имања или капитала) и они које други издржавају (ученици, студенти). 
 
Динамичан друштвено – економски развој бивше СР Босне и Херцеговине у 
периоду 1945 – 1991. године утицао је на промјене у економској структури 
становиштва.  У уводном дијелу текста о економским структурама видјели смо да 
је једна од значајнијих структура становништва односи на структуру становништва 
према активности: активна лица, издржавана лица и лица са личним приходима. 
Опште стање активности (процентуално учешће активног становништва у укупном 
становништву), која је 1991. године износила 36,5%, показује нам низак ниво 
економске активности у бившој СР Босни и Херцеговини.  
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 Привредни, образовни и културни преображај у Босни и Херцеговини након 
Другог свјетског рата условио је изразито смањивање активног становништва у 
пољопривреди. Укупно пољопривредно становништво је 1948. године чинило је 
71,8% од укупног становништва Босне и Херцеговине, а 1981. године тај проценат 
је износио  само 17,7%. Истовремено, драстично је смањено учешће активног 
пољопривредног становништва у укупном активном становништву са 67,5%  у 
1948. години на само 22,9%  у  1981. години. 
 Опадање учешћа укупног и активног пољопривредног становништва довело 
је до јачања секундарног и терцијарног сектора (секундарних и терцијарних 
привредних дјелатности). Од 1953 до 1981. године запосленост у секундарним 
дјелатностима је порасла са 14,1 на 39,5%, а у терцијарном сектору са 16,5 на 
38,9%.                                                                        

Активно становништво СР Босне и Херцеговине према секторима дјелатности у 
1953, 1961, 1971, 1981 и 1991. години (у %) 

 
Сектори 

дјелатности 

Година пописа 

1953 1961 1971 1981 1991 

Примарни 69,4 63,0 53,4 21,6 19,3 

Секундарни 14,1 18,9 27,5 39,5 41,6 

Терцијарни 16,5 18,1 19,1 38,9 39,1 

Укупно (%) 100 100 100 100 100 

(Податке у табели не треба учити напамет) 
 

Образовна структура становништва Босне и Херцеговине је још увијек 
незадоваљавајућа, иако је од 1948. године постигнут значајан напредак. 
Неписменост становништва Босне и Херцеговине још није искоријењена. У 
Републици Српској још има неписмених лица старијих од 10 година, а њихово 
учешће у укупном становништву је мање од 10%. Највише неписмених је међу 
старијим категоријама становништва и највећим дијелом код женског 
становништва. 
 Евидентно је да постоје велике разлике у неписмености, с обзиром на пол и 
старост, у Босни и Хереговини. Стопа неписмености женског становништва у 
Босни и Херцеговини знатно је већа од стопе неписмености мушког становништва. 
Око 81% свих неписмених лица су жене. 
 Према подацима из 1991. године у бившој СР Босни и Херцеговини је било 
10,6%  неписмених становника старијих од десет година. То сврстава Босну и 
Херцеговину међу европске земље са високом стопом неписменог становништва. 
 Такође, према подацима Републичког завода за статистику Републике 
Српске, У Републици Српској  у основним школама, школске 2003/04 године, је 
било 3.214 ученика мање него у школској 1996/97 години. Ако се из овог броја 
искључе дјеца уписана у први разред, јер је од школске 2003/04 године почело 
деветогодишње основно образовање (које почиње у шестој години), можемо 
констатовати, за Републику Српску, алармантан податак – 14605 основаца мање у 
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односу на школску 1996/97 годину. Већ спомињана статистика потврђује смањење 
броја дјеце у основном образовању – школске 2003/04 године уписано је 3905 
ученика првог разреда мање него школске 2001/02 године. 
 
Питања и задаци: 
 
1. Размислите! Какво ће становништво имати земље високог природног 
прираштаја? Какву ће популацију, са становишта старосне структуре, имати 
усељенички простори, а какву исељенички? 
2. Уз помоћ вашег предметног наставника, покушајте објаснити узроке велике 
неписмености женске популације у Босни и Херцеговини. 
3. Уз помоћ вашег предметног наставника и осталих ученика из одјељења 
анализирајте проблем смањеног уписа дјеце у први разред основне школе. Шта 
знате о броју дјеце у појединим породицама у вашем сусједству? 

 
НАСЕЉА 

Појам и подјела насеља 
 
Насеља су територијални облици социјалне (друштвене) и економске организације становништва. 
Постоји више дефиниција насеља. Најчешће се под насељем подразумијевају мјеста у којима је 
стално и повремено живе људи у заједници. Географска дефиниција насеља гласи: „Насеље је 
посебна антропогеографска територијална јединица посебног имена, без обзира на број кућа“. 
Дијелимо их на основу више критерија, и то: 1. на основу сталног или повременог присуства 
становништва у њима; 2. по демографској величини; 3. по начину постанка; 4. по улози у социјалној 
и економској организацији простора; 5. по изгледу или физиономији. Према подацима Уједињених 
нација из 2001. године у свијету има око 5 милиона села и око 100.000 градова. 

 
 Током дуге историје на простору Босне и Херцеговине изграђена су, али и 
нестајала, бројна насеља различитог типа, величине и функција. Према функцијама 
(занимању већине становништва), величини и степену просторног уређења, насеља 
се дијеле на сеоска, градска и мјешовита.  
 У садашњој Босни и Херцеговини укупно има 5850 насеља, од чега у 
Републици Српској 2625 насеља, од тога 45 градских насеља. 
 Насеља Босне и Херцеговине међусобно се битно разликују према 
величини, изгледу, просторној структури и функцијама (број служби за потребе 
становништва). Те су разлике резултат дуготрајног утицаја многих фактора а међу 
њима су најзначајнији: физичкогеографски услови, историјска и религијска 
дешавања и економскогеографски фактори. 
Привремена насеља. Ова насеља немају стално становништво, већ неке групе 
становника у њима бораве у одређеним временским периодима. То су данас 
туристичка насеља (викенд насеља, кампови, хотелски комплекси ои сл.), научно – 
истраживачке станице (Арктик,Антарктик), војне карауле и др. За простор 
Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине су карактеристична насеља 
сезонских сточара (катуни, бајте, колибе, станови, појхате и др.). У љетном дијелу 
године у њима бораве сточари, а има и на Маглићу, Зеленгори, Влашићу, Прењу, 
Чврсници ... 
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Сеоска насеља. Села су насеља чије се становништво претежно бави 
пољопривредом. Сеоску територију чини насеље (изграђени стамбени и економски 
објекти, окућнице и јавне површине – саобраћајнице и тргови) и сеоски атар (све 
површине које припадају насељу – обрадиве и необрадиве, затим шуме и сеоске 
утрине). 
 

 
 
 Историјски гледано, највећи број сеоских насеља у Босни и Херцеговини 
настао је у далекој прошлости (углавном у средњем вијеку), док се највећи број 
сеоских насеља гаси након минулог рата (1992 – 1995. год.). 
 Након Другог свјетског рата, под утицајем тадашњег процеса 
индустријализације и урбанизације сеоских насеља видљива је трансформација 
(преображај) старијих села и настанак нових сеоских насеља. Овим 
трансформацијама, углавном, су захваћена равничарска и  и долинско – котлинска 
села, док планинска села демографски и друштвено – економски све више заостају 
и изумиру. 
 У периоду од 1945 – 1992. године усљед снажног процеса 
индустријализације, деаграризације и урбанизације настале су значајне промјене у 
смјештају нових села у Босни и Херцеговини, затим промјене у изгледу старијих 
села (изградња савремених стамбених, јавних и економских објеката) а значајно се 
повећава запошљавање сеоског становиштва у непољопривредним дјелатностима. 
Све се брже развија инфраструктура села (основа за привредни и друштвени развој) 
коју чине: саобраћајна мрежа, водоводна и канализациона мрежа, електро и 
телефонска мрежа, као и објекти намијењени јавним потребама (освјетљење, 
паркови, тргови, домови здравља, диспанзери, школе и др.). 
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 Положај сеоских насеља углавном зависи од рељефа (надморска висина, 
нагиб терена, рашчлањеност), климе, распореда и величине пољопривредних 
површина и снабдијевања водом. На основу тих наведених важнијих фактора села 
се дијеле на: планинска, равничарска и рубна (ивична) села котлина и крашких 
поља. Са порастом надморске висине опада број и величина сеоских насеља. 
 Планинска села у Босни и Херцеговини су, по правилу, врло мала (до 500 
становника), а основно занимање становништва је сточарство, претежно овчарство 
и мање ратарство. Због тешкоћа у прехрани стоке у зимском периоду многа од ових 
села већ су напуштена и угашена. 
 Рубна села котлина смјештена су на додиру равничарских и планинских 
подручја.  Карактеристична су такође и за поља у карсту (крашка поља) Републике 
Српске и Федерације Босне и Херцеговине. Њихова локација  на ободу поља 
најчешће је везана за могућност водоснабдијевања, али и за опасност од 
повремених плављења тих вода. 
 На основу размјештаја дијелова насеља у сеоском атару у нашим крајевима 
разликујемо више типова села: разбијена, полуразбијена и збијена. 
Разбијена села карактеришу раштркане куће, груписане по принципу родбинских 
веза у засеоке. Настајала су спонтано и углавном су развијана у брдским и 
планинским подручјима Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. 
Села збијеног типа одликује велика концентрација стамбених, економских и 
јавних објеката и становништво на релативно малом простору у сеоском атару. 
Овај тип села раширен је у сјеверним равничарсим просторима Републике Српске. 
Плански збијена села карактерише просторна уређеност и правилан облик мреже 
саобраћајница између којих су блокови сеоских кућа и други објекти. Оваквих села 
има у Републици Српској на релацији Бањалука – Градишка. 
Полузбијена села чине прелаз од разбијених ка збијеним селима. Карактеристична 
су првенствено за Шумадију, Славонију, али и за Посавину у оквиру географског 
простора Босне и Херцеговине. 
 
У вашем атласу, на географским картама Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине 
пронађите сеоска насеља разбијеног типа и сеоска насеља збијеног типа! 
Многа села имају занимљиве и необичне топониме (називе села). Уз помоћ предметног наставника 
покушајте наћи језичко и историјско објашњење поријекла имена појединих села. 
 
 
 
 
 
Питања и задаци: 
 
1. Да ли познајете још неке планине гдје преко љета бораве сточари са својим 
стадима? Да ли знате  за који дио бивше СФРЈ су карактеристични салаши? 
2. Да ли у вашој општини има села у којима се шири градски начин живота? 
3. Размислите! Која ће врста пољопривредних површина бити на заравњеним и 
благим падинама, а која на стрмим падинама? 
4. Да ли можете навести  примјере трансформације (преображаја) неких сеоских 
насеља? 
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Градска насеља и процес урбанизације 
 
Урбанизација (од латинског urbs, urbis – град) представља развој градова. Шире гледано, 
урбанизација означава комплексне (сложене) промјене у руралним срединама под утицајем града. 
Те промјене могу бити популационо – демографске, социјално – економске, функционалне, 
физиономске и др. Данас је урбанизација свјетски процес. Град, градско насеље је компактно 
изграђено веће насеље чијије највећи дио становништва запослен у секундарним и терцијарним 
дјелатностима, радећи у њима не само за себе, него и за становништво ширег простора. Поред 
функција које произлазе из преовлађујућих привредних дјелатности, градови имају још 
административно – управну, просвјетну, здравствену и друге функције. Утицај градова на околни 
простор расте с процесом урбанизације. 

 
 Градска насеља су посебан и виши облик људске насељености а историјски 
гледано настају на развијенијем степену људског друштва. Настанак градова 
најчешће се везује за појаву трговине и занатства, мада не треба занемарити ни 
њихову одбрамбену задаћу (настајање и развијање градова као утврђења). 
 Постоје бројни приступи код дефинисања градских насеља. Из  тих 
дефиниција су проистекли и посебни критеријуми: административни, демографски, 
архитектонско – урбанистички, економски,социјални, географски и други. 
Архитектонски критеријуми изражавају односе између појединих елемената, као 
што су улице, тргови, стамбени објекти и други пратећи објекти. Они посвећују 
пажњу функционалном и естетском обликовању града. 
 Географска дефиниција градских насеља гласи: „Градови су форме 
територијалне концентрације становништва које се бави секундарним и 
терцијарним дјелатностима“. Једноставније можемо рећи да су градови већа насеља 
у којима се становништво претежно бави непољопривредним дјелатностима. Град 
представља и средиште културног, политичког и привредног живота ширег 
подручја које чини његову околину. 

Настанак и развој градских насеља зависи од различитих 
природногеографских, друштвено – економских и историјских услова. 

Посматрано историјско – географски, може се уочити неколикио фатза у 
настанку и ширењу мреже градских насеља у Босни и Херцеговини. 

Од насељавања Словена и формирања средњовјековне босанске државе, до 
половине XIV вијека, градска насеља у Босни и Херцеговини су била малобројна и 
мала. Наредни период, до шездесетих година XV вијека, одликује се јачим развојем 
рударства, занатства и трговине а то доводи до настанка и развитка већег броја 
мањих градских насеља. 
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Доласком Турака започиње фаза исламско – оријенталне урбанизације, тако 

да највећи дио тих градова припада типу који је у литератури издвојен као 
исламско – оријентални тип града. Дио тих исламско – оријенталних језгара 
присутан је и данас у неким градовима Босне и Херцеговине (Сарајево, Травник, 
Мостар, Почитељ, Тешањ и други). 

Аустроугарска власт означава нову фазу у развоју градских насеља. 
Остварујући своје планове за експлоатацију природних ресурса у Босни и 
Херцеговини, Аустро-Угарска гради квалитетну путну мрежу, врши модернизацију 
привредних дјелатности и тиме ствара услове за развој старих, али и настанак 
бројних нових градских насеља. На тај начин настају нова градска насеља уз 
руднике угља (Бреза, Какањ, Угљевик), уз индустријске погоне (Завидовићи, 
Дрвар, Теслић, Лукавац) и дуж важнјих комуникација (Чапљина, Трноово, 
Босанско Грахово, Широки Бријег). 

 
 
 

 
 

На контурној карти Босне и Херцеговине уцртајте градска насеља која су настала доласком 
Аустро-Угарске! 
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 Период након Другог свјетског рата до минулог рата  (1992 – 1995. године) 
одликује већ споменута индустријализација и убрзан развој терцијарних 
дјелатности, што је довело до значајне урбанизације у Босни и Херцеговини. 
Долази до оснивања нових градских насеља, као на примјер Нови Травник, Илијаш, 
Бановићи, али и изградње нових градских четврти попут Борика у Бањалуци, 
Малте у Тузли, Храсног, Добриње и Мојмила у Сарајеву. 
 

 
Тузла - Малта 

 
Подјела градова према функцијама у Републици Српској  

и Федерацији Босне и Херцеговине 
 

 Већина градова има заступљене бројне дјелатности, међу којима 
преовладава једна или група сродних дјелатности којима се бави њихово 
становништво, и на основу којих се градови дијеле по функцијама. Функције 
градова се дијеле и на основу значаја градова у просторној и економској 
организацији регија, ентитета или држава. Према дјелатностима у којима 
запошљавају становништво издавајају се: рударски, индустријски, саобраћајни, 
туристички, културно – историјски, здравствени, универзитетски и други градови. 
За градове са више развијених функција кажемо да су полифункционални.  
 Према функцијама градова у Републици Српској и Федерацији Босне и 
Херцеговине могу се издвојити: 

 рударско – индустријски градови – Приједор са Љубијом, Какањ, Зеница, 
Вареш, Тузла, 

 саобраћајна чворишта – Добој, Бањалука, Сарајево, Мостар, Бихаћ, 
 трговачки центри – нпр. Бијељина, али и сви већи градски центри у Босни и 

Херцеговини, 
 туристичко – рекреациони центри – Неум, 
 бањско – љечилишни центри: Теслић – Бања Врућица, Фојница, Илиџа, 
 управно-просвјетно-здравствени: нпр. Бањалука, Источно Сарајево, 

Сарајево, Тузла, Мостар, Брчко 
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Процес урбанизације у Босни и Херцеговини 
 
 Урбанизација је сложен процес који обухвата све облике ширења градског 
начина живота и дјелатности карактеристичне за градска насеља. Планирањем 
просторног развоја и уређењем просторне структуре града и других насеља бави се 
урбанистичко планирање. Планирање и изградња насеља треба да пружи 
најугодније услове за живот и рад становништва, уз истовремено одговарајуће 
економске захтјеве. 
 За процес урбанизације посебан значај има развој индустрије, тако да многи 
сматрају да је индустрија најважнији фактор урбанизације. Пораст броја градова и 
становништва у њима, у неким земљама, подудара се са индустријализацијом те 
земље. 
 Када је у питању Босна и Херцеговина, 1961. године учешће урбаног 
становништва у укупном становништву износило је 21,0%. Тај низак ниво 
урбанизације је остао и наредних двадесетак година, да нби 1981. године износио 
36,2%. Гледано на европске стандарде, можемо рећи да је Босна и Херцеговина, у 
том периоду, спадала у оне земље европског континента које су имале најнижи 
степаен урбанизације. 
 За Републику Српску постоје статистичке процјене из 1996. године које 
говоре да у градским насељима овог ентитета је живјело око 40% од укупног 
становништва  Републике Српске. Потребно је нагласити да постоје значајне 
регионалне разлике у нивоу урбанизације појединих дијелова Републике Српске и 
Федрерације Босне и Херцеговине. 
 На простору Федерације Босне и Херцеговине највећа концентрација 
градова и градског становништва је у урбанизованом простору ријеке Босне у 
Сарајевско – зеничкој котлини, а најмања концентрација у њеном југозападном 
дијелу. 
 Према одређеним процјенама, тежња за простором и ширењем градова ће се 
наставити, али успореним темпом. То је посљедица слабог опоравка птривреде 
Босне и Херцеговине након минулог рата (1992 – 1995. године) и значајног пада 
индустријске производње. Оно што, такође, успорава развој урбаних центара у 
Босни и Херцеговини јесте недостатак одговарајућих планова просторног развоја 
градова и њихових дијелова. Присутна је непланска, бесправна и спонтана градња 
стамбених и привредних објеката. Сви имигранти (досељеници) не налазе 
адекватно запослење, нити имају ријешено стамбено питање, па се јављају бројни 
социјални и економски проблеми. 
 
Питања и задаци: 
 
1. Да ли у вашем мјесту гдје живите и гдје се школујете долази до урбанизације 
простора? Ако има тих процеса наведите најзначајније акције које се предузимају!  
2.  Да ли знате за неке проблеме становника - досељеника који настоје ријешити 
своје животне проблеме: посао, стан/кућа, школовање дјеце и друго. 
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ПРИВРЕДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

Опште одлике, појам и подјела привреде 

 
Привреду чине дјелатности које производе робу и услуге намијењене за задовољавање потреба 
становништва. Свака држава има своју националну привреду, а оне се међусобно повезују кроз 
међународну подјелу рада и чине свјетску привреду. 

 
 Под појмом привреде подразумијевамо све активности повезане са 
производњом и прерадом, расподјелом, размјеном и потрошњом материјалних 
добара потребних за живот људи. 
 Људске потребе могу бити физичке и духовне. Производи и услуге којима се 
задовољавају потребе називају се добра или богатства. Добра могу бити 
материјална (на примјер храна, обућа, књиге) и нематеријална (здравствене, 
образовне, културне, туристичке услуге и слично). Добра се могу подијелити на 
природна (ваздух, вода, сунчева свјетлост и топлота, добра која су доступна 
углавном свима) и привредна (произведена у процесу људског рада и доступна 
људима у складу са њиховом куповном способношћу). 

 

 
 

Основни елементи друштвеног богатства 
 

 Привреда (економија) је сложена људска активност. Привредни развој се 
одвија под утицајем природних (физичкогеографских) фактора – клима, рељеф, 
воде, биљни и животињски свијет, и одређених друштвених околности – број и 
структура становништва, државно/друштвено уређење, достигнути степен развоја 
науке и технике и друго. 



 83

 Привреда сваке земље  је систем састављен од узајамно повезаних грана 
производње  (примарни сектор), прераде (секундарни сектор) и услуга (терцијарни 
сектор). Можемо стога закључити да се према секторима (областима, 
дјелатностима) привреда дијели на примарни, секундарни и терцијарни сектор. 

 

 
 

Структура националне привреде по секторима дјелатности  
и гранама 

 
 Привредне гране могу бити производне и непроизводне. Производња је 
процес стварања неопходних добара а у производне гране спадају пољопривреда, 
рударство, производно занатство и индустрија. Саобраћај, трговина, туризам и 
угоститељство спадају у непроизводне гране. Производне и непроизводне гране 
веома су повезане – развој једних условљава развој других. 
 

Природни услови за развој привреде у Босни и Херцеговини 
 

 На привредни развој Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине 
утичу бројни природни услови, који су значајан фактор формирања структуре 
боанскохерцеговачке привреде. Географски простор Републике Српске и 
Федерације Босне и Херцеговине припада различитим физичкогеографским 
цјелинама, па су и природни потенцијали, као услови за развој привреде, веома 
разноврсни. Осим пољопривредног земљишта које је већ дуги низ година основни 
привредни ресурс (ресурс – извор сировина; извор привреде из којег се добављају 
сировине), Босна и Херцеговина има значајно шумско богатство, водне и рудно – 
минералне ресурсе. 
 Скоро половина територија Босне и Херцеговине је под пољопривредним 
земљиштем (око 2.573.000 хектара; да се подсјетимо: 1km2 = 100 хектара). Према 
анализи бонитета (ваљаности) пољопривредног земљишта у Босни и Херцеговини 
највећи проценат тог земљишта је намијењен пољопривреди и другим облицима 
коришћења, затим долази земљиште намијењено  за пољопривреду а само изузетно 
за друге намјене, док су најмање површине земљишта намијењене искључиво 
пољопривреди. 
 Најплодније пољопривредно земљиште у Босни и Херцеговини налази се у 
перипанонском простору, Поавини и Семберији. У том дијелу распрострањена су 
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врло плодна алувијална наплавна земљишта. Овим површинама можемо 
прикључити и плодне алувијалне равни уз долине ријека и пољима у карсту. 
Плодна земљишта своје распрострањење имају и на старим језерским седиментима 
(наслагама) у сјеверном побрђу и долинско – котлинским просторима средишњег 
дијела Босне и Херцеговине. 
 У Републици Српској укупна површина пољопривредног земљишта износи 
око 1,2 милиона хектара. У структури тих површина преовладавају оранице и 
баште, затим пашњаци, ливаде и воћњаци, а најмање су површине под виноградима 
и рибњацима. 
Шумско богатство Босне и Херцеговине.  Шумско богатство представља један од 
основних потенцијала привредног развоја Босне и Херцеговине. Шумске 
површине, према подацима из 1981. године обухватају 2.475.000 хектара или 45,6% 
укупне површине Босне и Херцеговине. У том периоду структура 
босанскохерцеговачких шума била је врло повољна: 2/3 четинарске шуме, а 1/3 
листопадне шуме. Збоог посљедица неконтролисане и нерационалне сјече, све је 
више ниских шума и голети, а у структури већ преовладавају мање квалитетни 
лишћари. 
 Без обзира на значајно шумско богатство од неколико десетина милиона m3 
дрвета које је у функцији развоја шумарства, дрвне и хемијске индустрије, све се 
више намеће потреба планске и контролисане експлоатације шума и редовног 
пошумљавања голети. 
Рудни и енергетски ресурси Босне и Херцеговине. Истраживање и експлоатација 
руда на простору Босне и Херцеговине трају више од 2000 година. Прва 
систематска истраживања урадила је Аустро-Угарска, која је истовремено вршила 
и значајну експлоатацију рудног богатства Босне и Херцеговине. 
 За Босну и Херцеговину значајна су лежишта и резерве угља (лигнит и мрки 
угаљ), затим гвоздене руде, боксита, камене соли и барита, а мањој мјери мангана, 
олова и цинка. Резерве угља су процијењене на око четири милијарде тона, од чега  
око 2,5 милијарди тона отпада на лигнит. Важнијим енергетским ресурсима – 
каменим угљем, нафтом и земним гасом Босна и Херцеговина оскудијева и 
присиљена је да их увози. 
 На бази залиха од близу 700 милиона тона воздене руде, у бившој СР Босни 
и Херцеговини развика се црна металургија. У значајнијим резервама рудног 
богатства учествује још и манган (око 10 милиона тона руде) и боксит (око 80 
милиона тона). 
 Од неметала значајне су залихе камене соли, барита, гипса, каочина, 
керамичке и ватростална глина и др. 
Водни ресурси. Важност вода у Босни и Херцеговини огледа се у њиховом значају 
за водоснабдијевање становништва и привреде,  за наводњавање, затим за туризам, 
рекреацију и риболов. изузетан је и значај појаве минералних, термалних и 
термоминералних вода, које су основа бањско – љечилишног и рекреативног 
туризма. 
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ХЕ Бочац 

 
 
 Водно богатство има и огромну улогу у производњи електричне енергије. 
Укупан хидроенергетски потенцијал Босне и Херцеговине износи више од 20 
милијарди KWh, што према неким показатељима представља чини 173 цјелокупног 
енергетског потенцијала ове државе. У структури производње електричне енергије 
у Босни и Херцеговини хидроенергија учествује са око 40%. 
 
У структури свјетске производње електричне енергије термоцентрале учествују са 70%, атомске 
централе са 20%, хидроцентрале са 9%, а све друге врсте са 1%. Енергетика ствара проблеме 
заштити животне средине. Велике термоцентрале и рафинерије избацују у атмосферу много 
отровних честица, дима и прашине.  Нуклеарне централе, у случају хаварије могу озрачити и 
загадити околину радиоактивним честицама. Хидроцентрале мање загађују животну средину, али је 
њихов удио у производњи енергије много мањи од осталих произвођача. Размислите и 
продискутујте на часу географије: када је у питању будућа производња електричне енергије у 
Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине, које електричне централе ће имати 
предност у производњи струје (термо, хидро или нуклеарне централе)? Да ли су на географском 
простору Босне и Херцеговине могуће вјетро – централе, геотермалне централе и соларне 
станице? 

 
Друштвени услови привредног развоја Босне и Херцеговине 

 
 Без обзира на значајне природне ресурсе којима располаже Босна и 
Херцеговина, друштвени фактори су имали су имали много већи утицај за њен 
привредни развој. Од низа друштвених фактора посебно мјесто заузимају 
демографски, социјално – економски, развој науке, технике и примјена савремених 
технологија, политички, али и међународни фактори.  
 Привредни развој Босне и Херцеговине до минулог рата (1992 – 1995. 
године) и привредни развој Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине 
након тог рата, одвијао се у сложеним историјским периодима – територијално, 
веменски и друштвено – политички веома различитим. Период под турском 
владавином, овим просторима донио је феудални начин производње (сељаци су 
везани за земљу која није њихова него припада племству,властели). У феудалном 
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периоду привредни развој се највећим дијелом ослањао на пољопривреду 
(ратарство и сточарство), а мањим дијелом на занатство и трговину. Турска 
доминација, неспремна и неспособна да прихвати нови друштвено – економски  
поредак капитализам и резултате индустријске револуције и савремених токова 
привреде у Еропи, проузроковала је вјековни застој привредног развоја Босне и 
Херцеговине.  
 Доласком Аустро-Угарске у Босну и Херцеговину (пред крај XIX вијека) 
започиње период индустријализације и опште социјално – економске 
трансформације друштва. Мада је Аустро – Угарска привредни развој Босне и 
Херцеговине подредила својим интересима, изградња путева, жељезничких пруга, 
и подизање савремених индустријских објеката (солана у Тузли, дестилација дрвета 
у Теслићу, рудник гвоздене руде у  Варешу и др.) довела је до значајног степена 
урбанизације ових простора. Квалитетна и свеобухватна геолошка истраживања 
открили су нова лежишта великог броја руда метала и неметала у Босни и 
Херцеговини. Значајна су била и истраживања подземних вода. Међутим, не треба 
заборавити да је сав тај научни, стручни и истраживачки потенцијал био у 
функцији интензивне експлоатације природних богатстава Босне и Херцеговине. 
 Период између Првог и Другог свјетског рата није омогућио јачи развој 
индустријске производње у Босни и Херцеговини, чиме је цјелокупна привреда 
стагнирала. Страни и домаћи капитал није био заинтересован да модернизује 
производњу, односно да модернизује производњу, односно да улаже у савремене 
објекте, машине и опему. Лоше плаћена радна снага остваривала је ниску 
продуктивност (лоше производне резултате), тако да се може рећи да је то период 
успореног приврдног раста. Пред Други свјетски рат око 80% активног 
становништва босне и Херцеговине било је запослено у пољопривреди. 
 Након Другог свјетског рата почиње свеобухватнији развој Босне и 
Херцеговине. Тај период је познат у првој фази као период обнове и изградње, 
односно касније период социјалистичког привредног развоја. Почетак овог 
развојног периода прате национализација (одузимање имовине привредног 
карактера од приватника, али и вјерских заједница) и аграрна реформа 
(додјељивање земље ситним посједницима и беземљашима). 
 Захваљујући централизованој планској економији, карактеристичној за 
бившу СФРЈ, у Босни и Херцеговини се развија енергетика (хидроцентрале и 
термоцентрале –ХЕ Јабланица, ТЕ Тузла, ТЕ Какањ), црна металургија (жељезаре 
Зеница и Илијаш), тешка хемијска индустрија (Тузла, Лукавац), али и војна 
индустрија (Коњиц, Нови Травник, Бугојно, Храсница код Сарајева, Мостар). 
 Нестајањем СФРЈ са политичке карте Европе и окончањем ратних сукоба, за 
Републику Српску и Федерацију Босне и Херцеговине  почиње период тржишне 
привреде, односно држава Босна и Херцеговина постаје једна од европских земаља 
у транзицији (транзитиван – прелазан). Потребно је, међутим, истаћи да због 
посљедица минулог рата (1992 – 1995. године) услови за будући бржи привредни 
развој су знатно погоршани. Почетак овог периода обиљежен је великим падом 
индустријске производње у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине, 
а размјена добара са бившим социјалистичким републикама  југословенске 
заједнице иде на штету платног биланса Босне и Херцеговине – више се увози него 
што се извози. 
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Приликом куповине неких намирница или одјеће и обуће обратите пажњу на поријекло производа! 
Са вашим колегама поразговарајте о значају акције „Купујмо домаће“. 

  
Чињеница је да се данас у Републици Српској и Федерацији Босне и 

Херцеговине спроводи процес приватизације (претварање друштвене у приватну 
или у мјешовиту својину). Међутим, због оштећења многих индустријских погона, 
застарјеле технологије, исељавања одговарајуће стручне радне снаге , недостатка 
новца за покретање производње, губитак пријератних тржишта, непосједовање 
међународних стандарда за квалитет производње и друго, знатно и веома дуго ће 
бити успорен развој и напредак цјелокупног босанскохерцеговачког привредног 
система. 
 

Питања и задаци : 
 
1. Покушајте самосталнио, а потом уз помоћ ваших колега, наћи примјере за 
повезаност производних и непроизводних грана. Размислите о фабрикама уља, 
фабрикама шећера, преради меса, производњи пива и слично. 
2. Који су  географски простори у бившој СФРЈ имали изразиту неразвијеност због 
турске власти? 
3. Да ли сте чули за процес реституције (реституција - повратак у првобитно 
стање, потпуно враћање)?  Сазнајте има ли случајева реституције у вашем 
мјесту живљења? 
4. Покушајте се информисати о неким успјешним и неуспјешним случајевима 
приватизације у Босни и Херцеговини!  Можете ли објаснити шта у суштини 
значи напор Босне и Херцеговине да се укључи у европске и свјетске интеграције? 
 
 

ПОЉОПРИВРЕДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

Значај и развој пољопривреде 
 
Пољопривреда (или аграрна привреда) спада и најстарије гране привредне дјелатности човјека. Она 
обухвата биљну производњу, сточарство и примарну обраду пољопривредних производа. Циљ 
пољопривреде је производња хране и производња сировина биљног и животињског поријекла за 
индустрију (прехрамбену, текстилну, кожарску, дуванску, фармацеутску, индустрију пива и 
алкохолних пића и др.). Пољопривредом се бави скоро половина економски активног становништва 
свијета. Треба истаћи да је у свјетској трговини веома висок удио пољопривредних производа. 
Подјела пољопривреде врши се према врсти производње, односно на биљну производњу 
(земљорадњу), сточарство, лов и риболов (видите подјелу на приложеној схеми). 
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Подјела (структура) пољопривреде и основни фактори производње 
 

 У тексту на претходним страницама, видјели смо да је пољопривреда била 
дуго времена основна привредна грана у Босни и Херцеговини. На такво стање, 
које је трајало до педесетих година ХХ вијека, утицали су бројни природни и 
друштвени фактори о којима је, такође, већ доста речено. 
 Фактори пољопривреде утичу на врсту, приносе и обим производње. Могу 
се објединити у четири групе: 1. природне, 2. друштвено – економске, 3. научно – 
техничке и 4. факторе животне средине. Природни услови (клима, рељеф, вода, 
земљиште) су веома значајни за пољопривреду, зато што се пољопривредна 
производња заснива углавном на биолошким процесима, а не само механичким и 
хемијским. 
 За Босну и Херцеговину врло је занимљив просторни размјештај појединих 
типова замљишта с обзиром на природне услове. Највећи дио ораница налази се у 
брдском простору, затим равничарском, планинском и на крају у медитеранском. 
 Готово исти је распоред и код просторног размјештаја воћњака. Природних 
ливада има највише у планинском простору Босне и Херцеговине, затим брдском и 
равничарском, док су пашњаци најраспрострањенији у планинском простору. 
 Можемо закључити да природни услови у Републици Српској и Федерацији 
Босне и Херцеговине омогућавају разноврсну пољопривредну производњу. 
Гледајући по ентитетима ораничне површине су доминантне у сјеверним 
перипанонским дијеловима Републике Српске (Семберија, Посавина, Лијевче 
поље). У рељефном смислу, то је равничарски крај са квалитетним земљиштем и 
влажном умјереноконтиненталном климом. Такви пољопривредни услови 
омогућавају квалитетан узгој житарица, воћа и ндустријског биља. 
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 Планинско – котлински простори, са измијењеном континенталном климом, 
у средишњим дијеловима Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, 
омогућавају узгој средњоевропског воћа, житарица и поврћа, нарочити кромпира. 
Такође, планинско – котлинско подручје пружа велике могућности за узгој стоке. 
Југ Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, са одликама јадранске 
(медитеранске)  климе повољни су за узгој бројних пољопривредних култура, 
посебно винове лозе, дувана и раног воћа и поврћа. 
 Детаљнија анализа пољопривредне производње у оквиру Босне и 
Херцеговине открива значајне разлике. Оне су, с једне стране, посљедица утицаја 
природних услова, а с друге стране, не треба занемарити утицај антропогених 
факртора (утицај човјека). 
 Тамо гдје се пољопривредна прозводња обавља на традиционалан начин, уз 
минималну употребу пољопривредних машина и агротехничких мјера, говоримо о 
екстензивној пољопривредној производњи (неразвијеној, заосталој производњи), 
која се одликује ниским приносима. Оваква производња је присутна у брдско – 
планинским подручјима Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. 
 
Агротехника је комплекс мјера које човјек спроводи да смањи рад а увећа приносе по јединици 
површине. Ту спадају: механизација – употреба трактора, комбајна, агрегата за мужу и сл; 
хемизација – коришћење минералних ђубрива и препарата за заштиту биља; мелиорација – 
наводњавање и одводњавање путем градње канала, прскалица и сл; одабирање, укрштање и 
генетски инжењеринг – поправљање својстава (особина) сорти биљака и животиња. Да ли сте чули 
за ГМО? ГМО – генетски модификовани организми су сви организми у чији се геном (укупан 
потенцијал насљедних особина) интервенисало уношењем страних гена (гени – носиоци насљедњих 
особина), с намјером да се том новом организму додају нове, пожељне особине. Генетски 
модификоване биљне културе, посебно оне које имају највећи стратешки значај (соја, кукуруз, 
памук, уљана репица и др.) данас се гаје у око петанаестак држава свијета. Сматрате ли да би 
требало и код нас одобрити узгој генетски модификованих биљака и других организама? 

 
 Степен примјене аротехничких мјера у пољопривреди Републике Српске и 
Федерације Босне и Херцеговине се разликује по секторима власништва и 
производним подручјима. Механизација омогућава обављање пољопривредних 
радова у оптималном року, као и повећање висине приноса. Нажалост, још увијек 
нема (за новији период од 1996. године) података за Републику Српску и 
Федерацију Босне и Херцеговине о броју пољопривредних машина.  
Мелиорација земљишта у Босни и Херцеговини има за циљ побољшање својстава 
земљишта због повећања њихове плодности. У складу са природним условима на 
географском простору Босне и Херцеговине, примијењују се разни видови 
мелиорације земљишта: хидротехнички (исушивање, наводњавање, испирање 
заслањеног земљишта и др.), хемијски (уношење хемијских средстава за 
побољшање својстава земљишта, на примјер креча), агробиолошки и др. У 
Републици Српској мелиорација се, углавном, односи на простор Посавине, 
Лијевче поља и Семберије, мада се значајни напори предузимају и на простору 
поља у карсту у Херцеговини. Хемизација земљишта у суштрини представља 
поступке који побољшавају плодност земљишта вјештачким ђубривима и 
употребом пестицида. 
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Пестициди (латински pestis – зараза + caedere – убити) су отровна хемијска једињења која се користе 
за уништавање штетних инсеката (инсектициди), гљива и бактерија (фунгициди), глодара 
(родентициди), корова и паразитних цвјетница (хербициди). Према непотпуним подацима 
потрошња вјештачких ђубрива (kg/ha) у Републици Српској, према процјени након минулог рата 
креће се око 110 kg/ha. То је много мање од развијених земаља Европе, гдје се потрошња креће и до 
7000 kg/ha. 

 
Питања и задаци: 
 
1. Разислите и одговорите! Ако изузетно велика примјена хемијских средстава у 
пољопривреди доводи до затрованости пољопривредних производа, које мјере 
треба предузети у борби против биљних штеточина? Шта за вас представља 
„здрава храна“, и каква је перспектива производње те хране у Босни и 
Херцеговини? 

 
ГРАНЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 
Пољопривредна је производна дјелатност која се бави обрадом земљишта, гајењем и 
искоришћавањем биљака и животиња. Пољопривреда спада у примарни сектор. Обухвата 
земљорадњу и сточарство, а у ширем смислу шумарство, лов и риболов. Земљорадња је основна 
пољопривредна дјелатност а обухвата ратарство, воћарство и виноградарство. Могућности за 
земљорадњу ограничене су географском ширином, надморском висином, нагибом земљишта, 
квалитетом земљишта и др. По степену развијености, земљорадња може да буде екстензивна и 
интензивна. Покушајте, уз помоћ вашег предметног наставника да анализирате могућности вашег 
завичаја за земљорадничку производњу. 

 
Ратарство 

 
 Ратарство је грана земљорадње која обухвата производњу биљака на 
ораницама (жито, поврће, индустријско биље, крмно биље). Производњом жита и 
поврћа ратарска производња представља основни извор исхране становништва, а 
производњом крмног биља  представља солидну базу за развој сточарске 
производње. 
 С обзиром да сјетвене површине намијењене ратарској производњи износе 
око 40% укупних пољопривредних површина Босне и Херцеговине, можемо 
закључити да је ратарство најважнија грана пољопривреде у Републици Српској и 
Федерацији Босне и Херцеговине. Под утицајем природних и друштвених фактора 
на територији Босне и Херцеговине присутна је разноврсна ратарска производња. 
 Највећи дио обрадивих површина у Републици Српској и Федерацији Босне 
и Херцеговине заузимају жита, око двије тећине обрадивих површина. Данас се у 
ратарству врши осавремењивање гајења биљака (питање плодности тла, исхрана 
биља, његе, увођење плодореда, борба против корова и сл.) чиме се значајно 
повећао и принос. 
 Захваљујући све већој примјени агротехничких мјера, посљедњих година  
прпизводња житарица у Босни и Херцеговини је у сталном порасту. Главни 
житородни рејони су смјештени у сјеверним дијеловима Босне и Херцеговине, и то: 
Семберија, Посавина и Лијевче поље у Репшублици Српској и Спречко – мајевичко 
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подручје у Федерацији Босне и Херцеговине. Међутим, није занемарљива ни 
производња у долинама ријека, котлинама и пољима у карсту. 
 

  
 

Жетва у Семберији 
 

Кукуруз. Гајење кукуруза обухвата око половине пољопривредних површина под 
житима. До половине ХХ вијека кукуруз је имао значајно мјесто у исхрани 
становништва у Босни и Херцеговини, док данас углавном служи као сточна храна 
и имндустријска сировина (производња алкохола, скроба, биљних масти и др.). 
Просјечна годишња производња у Босни и Херцеговини креће се и до 700000 тона. 
Највећи приноси остварују се у равничарским просторима сјеверног дијела Босне и 
Херцеговине и ораничним површинама до 900 m н.в.  Кукуруз је значајна и 
индустријска биљка јер се његовом прерадом може добити квалитетно јестиво уље. 
Пшеница. Узгаја се на око 25% пољопривредних површина под житима, са 
годишњом производњом, на нивоу Босне и Хереговине, и до 450000 тона. Ова наша 
најважнија хљебна житарица гаји се, углавном, у равничарским просторима 
Посавине и Семберије. У долинско – котлинским просторима се узгаја до 800 
метара надморске висине. 
Јечам,, зоб и раж. Ове житарице не захватају веће површине у Босни и 
Херцеговини, тако да им је производња релативно мала. Гаје се, углавном, на 
брдско – планинским просторима, те имају и назив планинска жита. Највише се 
користе за исхрану стоке, мада се раж користи и као хљебно жито, док је јечам 
важна сировина у индустрији пива. 
Поврће. У Босни и Херцеговини веома су повољни услови за узгој разних врста 
поврћа. Разноврсне повртларске културе, првенствено кромпир, купус, лук, пасуљ, 
грашак, парадајз, паприка, шпинат и др. имају велику улогу у исхрани људи, али и 
као сировине за прехрамбену индустрије (конзервисано воће и поврће и сл.). 
 Поврће, за чију је производњу најпогодније плодно равничарско земљиште, 
заузима око једне осмине (12,5%) укупно засијаних површина у Босни и 
Херцеговини. Половина тих површина засијана је сваке године кромпиром, 
углавном у брдско – планинским предјелима, а производња достиже и до 350000 
тона. У брдско – планинском предјелима, уз кромпир, доста се гаје купус и лук. 
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Савремени начин узгоја поврћа 

 
Индустријско биље (индустријске биљке) су група биљака које у цјелини или 
својим дијелом служе као сировине за индустријску прераду. Према врсти 
производа које дају прерадом, дијеле се у неколико подгрупа: уљарице, текстилне 
биљке, биљке за добијање шећера, биљке за добијање напитака и друге. Од биљака 
уљарица најзаступљеније су: сунцокрет, уљана епица, соја и маслина; конопља и 
лан су текстилне биљке. За производњу шећера гаји се шећерна репа, док је 
кромпир основна сировина за производњу скроба. Камилица, мента , рузмарин су 
познате љековите и ароматичне биљке; хмељ је важна сировина за производњу 
пива, а од опојних и по здравље штетних, код нас се узгајају дуван и мак. 
Индустријске биљке не заузимају значајније  обрадиве површине, свега око 2%. Од 
тога на дуван отпада половина укупних пољопривредних површина под 
индустријским културама. Најквалитетнији дуван гаји се у Херцеговини, али и 
простор Посавине и Семберије је такође познат по производњи дувана. Годишња 
производња, ове по здравље штетне биљке, износи у Босни и Херцеговини у 
просјеку око 10000 тона годишње. 
 
Никотин је веома отрован алкалоид и налази се у лишћу и сјемену дувана везан  уз јабучну и 
лимунску киселину. Иначе је безбојна и уљаста течност која на ваздуху добија смеђасту боју. 
Никотин је добио име по Французу Жану Никоту, који је унио дуван у Француску 1560. године. 
Алкалоиди су, у хемији, азотни органски спојеви биљног поријекла, отровни и горког укуса; до 
данас их је у хемији ознато више од сто (кинин, кокаин, кофеин, атропин, морфиј, никотин, стрихин 
и др.); неки од њих су љековити (кинин, атропин). 

 
Крмно биље. За развој сточарства осим житарица, веома је значајна производња 
крмног биља. Крмно биље су зељасте једногодишње биљке које служе за исхрану 
стоке: дјетелина, луцерка, сточна репа, грахорице и др. Користе се на различите 
начине – као испаша, зелена храна, сијено, зрневље, концентрат и сл. Степен 
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квалитета сточарске производње у многоме зависи од крмне базе. Највеће 
површине под овим биљем су плодни равничарски простори сјеверног дијела 
Републике Српске. 
Воћарство и виноградарство. Природни услови (клима, рељеф, воде и земљиште) 
су веома квалитетна база за развој воћарства у Босни и Херцеговини. Од свих 
стабала воћа највише је заступљена шљива (2/3 свих стабала воћа у Босни и 
Херцеговини), а затим јабука, крушка, трешња и друго средњоевропско воће 
(покушајте се сјетити које се још воће гаји у Боосни и Херцеговини?). 
 

  
Најзаступљеније средњевропско воће у БиХ 

 
 За узгој средњоевропског воћа најпогоднији су равничарско – брежуљкасти 
простори Посавине, Семберије, Поткозарја и Подриња, као и долинско – котлински 
предјели Босне и Херцеговине. Гајење раног и јужног воћа (смоква, бадем, нар, 
агруми) везано је за јужну Херцеговину. 
 Виноградарство у Босни и Херцеговини је веома раширено и има дугу 
традицију. Због климатских услова, највише је заступљено у Херцеговини, гдје се 
посебно истичу аутохтоне сорте грожђа: жилавка и блатина. У складу с тим била је 
значајна, у Мостару, производња познатих вина под именом наведених сорти 
(„Жилавка“ и „Блатина“). У новије вријеме енолози (познаваоци вина) највише 
оцјене дају винима „Вукоје“ (Требиње) и црном вину оје се производи у манастиру 
Тврдош, у близини Требиња. у осталом дијелу Босне и Херцеговине позната су још 
виногорја: козарачко, мајевичко и укринско. 
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Пољопривредне културе у Херцеговини 

 
Засијане површине и приноси важнијих ратарских култура у Републици Српској 2000. године 

Врста културе Засијана површина у ha Укупан принос у тонама 

Кукуруз 159052 367372 

Пшеница 121134 224125 

Сунцокрет 165 114 

Кромпир 19922 127584 

Пасуљ 5418 3097 

Дуван 1428 1493 

Дјетелина 38359 75733 

 
Заједно са осталим ученицима и уз помоћ предметног наставника анализирајте податке из горње 

табеле! Податке из табеле не требате памтити! 
 
Питања и задаци : 
 

1. Осим, у тексту, већ набројаних врста поврћа можете ли набројати још неке 
врсте које се узгајају у Босни и Херцеговини? 

2. Покушајте, уз помоћ предметног наставника, одговорити на  питање се 
подразумијева под „раним поврћем“. Гдје оно може да успијева у Босни и 
Херцеговини? Да ли сте видјели или нешто чули о пластеницима и 
стакленицима? 

3. Да ли сте упознати о штетном утицају дувана на људско здравље? 
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Сточарство, лов и риболов, шумарство 
 

Сточарство је изузетно важна грана (пољо)привреде. Форме и начин развоја сточарства су веома 
различити и зависе од степена економског развоја, карактера (врсте) аграрних односа, природних 
услова, као и од примјене агротехничких мјера. Лов – ловна привреда, подразумијева лов дивљачи и 
птица, мради добијања крзна, перја, меса и др., уз одржавање броја животиња у природи на 
оптималном (најповољнијем) броју. Риболов се претвара у важну привредну грану, која доприноси 
рјешавању једног озбиљног проблема човјечанства – проблема исхране. Шумарство је привредна 
дјелатност која обухвата подизање, гајење и искоришћавање шума. а такође управљање шумским 
површинама посебне намјене. 

 

 
Овчарство је заступљено у планинским предјелима  

 
 Сточарство је друга, по важности, грана пољопривреде. У Босни и 
Херцеговини сточарство је пољопривредна дјелатност која је могућа током цијеле 
године. Повезана је, на једној страни, са земљорадњом, која му обезбјеђује сточну 
храну, а на другој страни са индустријом, која га снабдијева хемијским 
препаратима, лијековима за стоку а ту је и прерада сточарских производа – коже, 
вуне, меса, млијека... 
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Систем веза између сточарства и индустрије 
 
 Босна и Херцеговина има повољне природне услове за развој сточарства, 
али и бројне слабости: недостатак сточне хране, продуктивност сточарства је 
ниска, преовладава пашњачко сточарство, запостављање појединих врста 
сточарства због религијског опредијељења становништва, али и присуство минско 
– експлозивних средстава (МЕС) из минулог рата (1992 – 1995. године) на 
просторима напасања стоке. 
 На значајном дијелу Босне и Херцеговине присутно је планинско 
сточарство, које због климатских услова има сезонски карактер. Простори тог 
вишевјековног начина сточарења су подручја Хумина, Купрешке висоравни, 
Зеленгоре, Прења, Бјелашнице, Трескавице, Вранице, Влашића и других планина у  
Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине. 
 За ова подручја посебно је карактеристично овчарство, односно посебан 
вид (полу)номадског сточарства. Овчари из јужне Херцеговине, али и из села 
Босне, изгоне стада („издиг стоке“) на планинске пашњаке крајем 
прољећа/почетком љета, а у јесен је повлаче у ниже надморске висине. Овчари из 
средишњег дијела Босне и Херцеговине ишли су са овцама на „зимовање“ у 
Посавину и Војводину. Овај вид сточарства је током минулог рата (1992- 1995. 
године) прекинут, а након тога и законски забрањен. 
 Када је у питању говедарство у Босни и Херцеговини, још увијек нема јасно 
специјализоване производње, на месно и млијечно говедарство. Просјечна 
млијечност крава у Републици Српској, посљедњих година је око 1200 литара 
(годишње), у Холандији око 7000 литара, а у Израелу око 9000 литара. Од укупног 
броја говеда у Босни и Херцеговини, половина припада аутохтоној (домаћој), али 
непродуктивној раси; буша – мале тежине и мале млијечности. 
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 У Републици Српској, када је у питању савременији развој сточарства, 
највише је побољшан расни састав свиња, па су заступљене племените расе: 
енглески беркшир и јоркшир и шведски ландрас.  

Најмање је урађено на унапређењу узгоја оваца. Доминантне су и саље 
домаће расе: праменка, купрешка овца и влашићка овца, а извјесно побољшање 
очекује се од укрштања праменке и мерино овце.  

Живинарство (перадарство) се почело нагло развијати у посљедњих 
неколико година изградњом живинарских фарми индустријског типа, које су се 
специјализовале за производњу товних пилића и производњу јаја. 

Сточни фонд Босне и Херцеговине,  од 1980. године до минулог рата (1992 – 
1995. године) износуио је око 1.100.000 грла говеда, 1.700.000 грла оваца, око 
600.000 свиња и око 21000 коња. У току рата сточни фонд је десеткован, тако да се 
данас чине напори за његову обнову. У Републици Српској све је више заступљено 
интензивно сточарство, посебно на простору Посавине и Семберије. Стока је 
смјештена у стајама (стајско сточарство) , храни се претежно крмним биљем а у 
љетном периоду стока се изгони на пашњакле и ливаде. Највише се узгајају говеда 
и свиње. 
Риболов. Босна и Херцеговина има релативно повољне услове за развој риболова. 
Морски риболов је могућ у дијелу Јадранског мора који захвата Неумски залив. 
Треба напоменути да у риболов не спада само улов рибе, него и улов других 
животиња које живе у водама мора и копна. У неким земљама риба је главни извор 
бјеланчевина у исхрани људи, но у Босни и Херцеговини њена потрошња је 
изузетно мала. 
 У Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине је најзначајнији 
природни (спортски) риболов на ријекама, а у посљедње вријеме актуелан је 
вјештачки риболов, односно узгој рибе у рибогојилиштима и рибњацима. Највећи 
су Саничани код Приједора, Бардача код Српца, рибњак код Прњавора, затим 
рибњаци у Рибнику (на ријеци Рибнику), Језеру (на ријеци Пливи), у Коњицу (узгој 
млађи пастрмке), у Хаџићима (у близини Сарајева) и други мањи рибњаци. 
Шумарство. Шумарство се бави  подизањем, његовањем и искоришћавањем шума. 
За Босну и Херцеговину оне су једнио од највриједнијих природних богатстава. 
Шуме су база за развој дрвне, али и хемијске индустрије (дестилација дрвета). 
Значајан су фактор у спрјечавању ерозије земљишта, регулисању отицања 
атмосферских падавина, повећању количине кисеоника )“плућа планете“), а 
смањују количину угљен – диоксида (подсјетите се на процес фотосинтезе).  
 Већ смо истакли да интензивно искоришћавање шума у Босни и 
Херцеговини почиње доласком Аустро – Угарске на ове просторе. Вишедеценијска, 
често неконтролисана и прекомјерна сјеча знатно је осиромашила наш шумски 
фонд. Из тих разлога неопходно је провести планско и континуирано 
пошумљавање. У Републици Српској постоји план да се годишње пошумљава око 
11000 хектара. 
 У Босни и Херцеговини шуме су распрострањене углавном у планинском 
простору. Највећу покривеност шумама у Републици Српској имају Клековача, 
Димитор, Чардак, Лисина, Виторог (Крајина), Мајевица, Јавор, Деветак (Подриње), 
Зеленгора, Маглић и Лелија (Херцеговина). У Федерацији Босне и Херцеговине то 
су: Игман, Враница, Вран, Чврсница, Цинцар, Грмеч и још неке планине. 
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 У структури шума преовлађују букове шуме, док су храстове и четинарске 
шуме мање заступљене. 
Један од важних начина заштите шума су национални паркови и шумски резервати. Они служе да 
се заштите угрожене и ријетке врсте биљака и животиња, али истовремено и да се утврде 
најбољи услови шумске привреде. 
 

Питања и задаци: 
 
1. Присјетите се! Која болест (који вирус) угрожава перадарску производњу у 
свијету и Босни и Херцеговини? 
2. Шта знате о пчеларству и производњи меда? 
3. Међу неколико десетина врста риба у нашим ријекама и језерима, само неке од 
њих имају економски значај. Одговорите, уз помоћ вашег предметног наставника, 
које су то најзначајније врсте рибе које се узгајају у вјештачким рибњацима 
Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине? Риба није само намијењена 
за исхрану људи. Покушајте одговорити! У шта се још дио улова рибе прерађује? 
4. Да ли знате који национални паркови постоје у Босни и Херцеговини? Можете 
ли набројати неке националне паркове у земљама које су у окружењу Босне и 
Херцеговинњ? Да ли је дозвољеноа експлоатација природних богатстава у 
националним парковима? Да ли се, ипак, у њима развија одређена привредна 
дјелатност, и под којим условима? 
 

РУДАРСТВО И ЕНЕРГЕТИКА БОСНЕ 
 И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
Да се подсјетимо! Минерални ресурси се дијеле на рудне (металне) и нерудне (неметалне). Рудни 
ресурси се дијеле на: руде црних метала (гвожђе, хром, манган) и руде обојених метала (бакар, 
олово, цинк, алуминијум, никл и др.). Њихова производња и прерада прдстављају базу веома 
важних грана индустрије – црне и обојене металургије. Нерудни ресурси су обично различите 
стијене – каолин, гипс, камена со, флуорит, кречњак и други  неметали. Они служе као сировине у 
тешкој хемијској индустрији, грађевинарству и слично. Покушајте се сјетити! Од када трају 
истраживања и експлоатација руда у Босни и Херцеговини? Који рудни и енергетски ресурси су 
карактеристични уа Босну и Херцеговину? 

 
 Рударство у Босни и Херцеговини датира још из праисторијског периода. 
Поуздани историјски и археолошки указују да су Илири на овим просторима 
скупљали злато, а наслиједили су их Грци, па потом Римљани. За испирање 
златоносних стијена (које су претходно механички дробили) Римљани су доводили 
воду са планинских извора аквадуктима направљеним од воловске коже, чија је 
дужина износила и до девет километара. Након римског периода власти и 
рударства, у средњем вијеку, доласком Саса (рудара из Њемачке) отварају се 
рудници олова у Сребреници, Варешу, Фојници, Крешеву и Олову, а гвоздена руда 
је вађена у Крешеву, Фојници и Варешу, а у Љубији и Старом Мајдану су је 
топили. У периоду турске владавине долази до стагнације рударства. Отворени су 
слани бунари код Тузле (турски tuzla – солана, мјесто гдје се вади со; прије доласка 
Турака варош се звала Соли), а експлоатисане су термалне и минералне воде. 
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 Доласком Аустро – Угарске почињу обимнија истраживања, производња и 
прерада руда, угља и соли. Обнављају се многи стари рудници као што је на 
примјер коп гвоздене руде у Љубији и Варешу и многи други. Ипак, интензивни 
развој рударства у Босни и Херцеговини везан је за период послије Другог 
свјетског рата. 
 У суштини, Босна и Херцеговина има богатство у различитости руда метала, 
али већина лежишта тих руда нису економски исплатива, а многа су лежишта, 
вијековима експлоатисана, већ исцрпљена.  
 Основу за развој црне металургије чини руда гвожђа. Највећа лежишта 
налазе се у Републици Српској, и то је рудник Љубија. Треба подсјетити да је 
рудник Љубија био највеће налазиште гвоздене руде у бившој СФРЈ, са 
процијењеним резервама од око 500 милиона тона Поред Љубије, површински 
копови се још налазе у Томашици и Омарској, у близини Приједора. Лежишта 
Гвожђа у Федерацији Босне и Херцеговине налазе се у близини Вареша и на 
Радован – планини (у близини Новог Травника). 
 Производња гвоздене руде је прије минулог рата (1992 – 1995. године) 
износила у Босни и Херцеговини око 5,0 милиона тона, од чега се у Љубији 
производило око 4,0 милиона тона. Те количине су снабдијевале већину жељезара у 
бившој СФРЈ а посебно босанскохерцеговаче жељезаре Зеницу и Илијаш. 
 Најважнија лежишта обојених метала су она која садрже олово, цинк, бакар, 
алуминијум, никл и други обојени метали.  

Оловно – цинчане руде највише има у Сребреници, Варешу и Олову, а 
рудник у Сребреници је познат још из античког периода. Сматра се за највећи 
рудник са подземним копом у Републици Српској. Босна и Херцеговина располаже 
знатним богатством боксита, руде алуминијума. Највеће и најзначајније лежиште у 
Републици Српској је у Милићима, а мања лежишта су у околини Мркоњић Града 
(Бјелајци) и Берковића (Херцеговина). У Федерацији Бсне и Херцеговине 
налазишта боксита, која имају економску вриједност, налазе се у околини Мостара, 
Јајца (Бешпељ) и Босанска Крупа. 

 
Производња алуминијума пролази кроз више фаза: производња руде (боксита), обогаћивање 
(флотација) алуминијевог оксида (глинице), топљење метала (електролиза), производња одливака. 
Захваљујући значајним резервама боксита у бившој СР Босни и Херцеговини изграђене су двије 
фабрике за прераду боксита: Фабрика глинице „Бирач“ у Зворнику и „Алминијски комвбинат“ –
Мостар. 

 
 Република Српска и Федерација Босне и Херцеговине има значајне резерве 
неметала и минералних сировина, као на примјер: глина (керамичка и ватростална), 
грађевински камен (кречњак,доломит, габро и др.), кварцни пијесак, гипс, магнезит 
и др. 
 Околина Приједора је позната по лежиштима глине, бентонит (врста глине – 
употребљава се при вађењу нафте, изради калупа за ливнице и челичане) се налази 
у околини Шипова, азбеста има у Петрову (планина Озрен) и Блатници ( јужно од 
Теслића). Азбест се због опасности по људско здравље више не експлоатише у 
Републици Српској. Волари, у близини  Шипова, у Републици Српској, познати су 
по производњи гипса, а Доњи Вакуф у Федерацији Босне и Херцеговине. Већ смо 
раније споменули Тузлу и њене резерве соли. 
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 Данас је у Босни и Херцеговини најизразитија експлоатација камене соли, 
барита (околина Крешева), магнезита (околина Кладња), гипса и грађевинског 
материјала (бројни каменоломи за производњу дробљеног камена различитих 
димензија). 
 

 
 
На контурној карти Босне и Херцеговине упишите назив насеља која имају лежишта руда обојених 

и црних метала и лежишта неметала. Одговарајућим знаком или симболом (нпр. Fе, Al и сл.) 
означите о каквим је лежиштима ријеч. 

 
Енергетски ресурси Босне и Херцеговине 

 
 
Да се подсјетимо!  Енргетски ресурси су фосилна горива (угаљ, нафта, земни гас), минерали (уран, 
торијум) и  различити природни процеси и појаве (топлотна и свјетлосна енергија Сунца, вјетар, 
геотермални извори, текуће воде, плима и осека, биоенергија и др.). Енергетски ресурси се дијеле на 
обновљиве и необновљиве. Подсјетите се који су то обновљиви, а који необновљиви енергетски 
ресурси? 
 
 Развој енергетике (производња енергетских сировина и производња  
електричне енергије) у Босни и Херцеговини везује се за долазак Аустро – Угарске. 
У периоду њене владавине на овим просторима отворени су први већи рудници 
угља и малих хидроцентрала. 
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 Укупне резереве угља у Босни и Херцеговини процијењене су  на око 4,0 
милијарде тона, од чега се на подручју Републике Српске налази око 770 милиона 
тона. 

Резерве угља у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине 
(у милиоима тона) 

 
Географски простор Мрки угаљ  

милиона тона (%) 

Лигнит 

милиона тона (%) 

Укупно 

милиона  тона (%) 

Република Српска 320 (22,4) 450 (18,4) 770 (19,9) 

Федерација Б и Х 1.107 (77,6) 1191(81.6) 3098 (80,1 ) 

Босна и Херцеговина  1427 (100) 2441 (100) 3868 (100) 

 
 
 Лежишта мрког угља у Републици Српској су у околини Угљевика, 
Миљевине и Љешљански рудник (у фази поновног отварања), а мањи локалитети 
су Масловаре (општина Котор – Варош), Теслић, и  Месићи (код Рогатице).  
 

  
  ТЕ Угљевик I     Површински коп Станари I 
 
 Највећи од набројаних рудника је Угљевик гдје експлоатација угља 
омогућује рад термоелектране (ТЕ) „Угљевик, снаге 300 MW (мегавата). Рудник 
Миљевина, уз истоимено насеље, у долини ријеке Бистрице, на магистралном путу 
Сарајево – Трново – Фоча има мрки угаљ мање енергетске вриједности, а након 
минулог рата (1992 – 1995. године) експлоатација угља је знатно смањена. 
Љешљански рудник (у близини Новог Града) је радио до Другог свјетског рата а 
након тога производња је обновљена. Краћи временски период након Другог 
свјетског рата радили су рудници у Теслићу и Масловарама а данас су затворени. 
 Значајна лежишта лигнита у Републици Српској су гатачки басен у 
Херцеговини, Станари у близини Добоја и Рамићи код Бањалуке. Највећи значај 
има гатачки басен, гдје се на бази значајних резерви угља производи струја у ТЕ 
„Гацко“ (снаге 300 MW, а 2007. године почиње изградња још једног блока снаге 
близу 450 MW). Лежишта угља у Станарима омогућиће рад још једне 
термоелектране у Републици Српској. У 2008. години би требало да почне 



 102

изградња ТЕ „Станари“. Рудник Рамићи је затворен 1969. године, након 
земљотреса. 
 Из Табеле резерви угља у Републици Српској и Федерацији Босне и 
Херцеговине можемо видјети да се знатно веће резерве угља налазе на територији 
Федерације Босне и Херцеговине. Највеће резерве мрког угља налазе се на 
подручју бановићког басена (Бановићи и Ђурђевац), средњобосанског басена 
(Какањ, Зеница, Бреза), каменградског басена (околина Камен – града у близини 
Санског Моста) и мостарског басена (Вијовићи у околини Мостара). У Какњу је 
подигнута ТЕ „Какањ“ која троши највеће количине произведеног мрког угља. 
 Највећа лежишта и рудник лигнита у Федерацији Босне и Херцеговине је 
Крека (код Тузле). Највећи дио тог лигнита се користи за производњу струје у ТЕ 
„Тузла“. Експлоатација лигнита се врши још у близини Бугојна, Ливна (рудник 
Тушница) и околини Томиславграда. 
 Република Српска и Федерација Босне и Херцеговине располажу довољним 
количинама угља средње и слабије енергетске вриједности. Стога кажемо да је 
структура угља неповољна јер недостаје квалитетни камени угаљ (има највећу 
енергетску вриједност).  

Добра одлика угљоносних басена у Босни и Херцеговини је велика 
концентрација резерви а то је изузетно погодно за економичан начин 
експлоатације. 
Хидроенергетски потенцијал. Стручњаци су већ одавно утврдили да Босна и 
Херцеговина располаже значајним хидроенергетским потенцијалом (око 20 
милијарди KWh), и да спада у групу европских земаља које су богате 
хидроенергијом. Треба ипак нагласити да је степен искоришћености 
хидроенергетског потенцијала на ниском нивоу (око 40%). 

  
ХЕ Вишеград 

 
 На хидроенергетски потенцијал ријека Босне и Херцеговине велики утицај 
имају физичкогеографски услови: пад ријечног корита (нагиб), довољне количине 
падавина у изворишном дијелу већих ријека, петрографска (стијенска) основа 
терена која смањује степен ерозије и засипање акумулација наносом и др. С 
обзиром да је вода (ријека) обновљив енергетски ресурс, са веома малим 
негативним утицајем по животну средину, сматрамо да искористивост 
хидроенергетског потенцијала у Босни и Херцеговини у будућности треба бити 
већа.  
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До сада су на ријекама Дрини, Неретви, Врбасу и Требишњици подигнуте 
хидроелектране: ХЕ „Вишеград“ на Дрини, ХЕ „Гранчарево“ и ХЕ „Требиње II“ на 
Требишњици, ХЕ „Бочац“ на Врбасу. Ове хидроцентрале, чија је локација у 
Републици Српској, имају инсталисану снагу од 600 MW. На ријеци Дрини постоје 
још двије хидроцентрале: ХЕ „Бајина Башта - Перућац“ (реверзибилна ХЕ) и ХЕ 
„Зворник“, али њих је градила електропривреда Републике Србије. У Федерацији 
Босне и Херцеговине најзначајније су хидроцентрале на ријеци Неретви 
(Јабланица, Грабовица, Салаковац,  – „ујезерена Неретва“ , Чапљина и ХЕ „Рама“ 
на ријеци Рами, притоци Неретве) инсталисане снаге 1000 MW. ХЕ „Чапљина“ је 
реверзибилна пумпна хидроцентрала, снаге 420 MW. 

 Реверзибилне пумпне хидроцентрале у вријеме смањења потрошње струје, 
произведену струју користе за рад пумпи које убацују воду у њихове акумулације. 
 Мање хидроцентрале у Босни и Херцеговини су ХЕ „Јајце I и II“, на ријеци 
Пливи и Врбасу, затим ХЕ „Богатић“ на ријеци Жељезници, ХЕ „Месићи“ на 
ријеци Прачи и ХЕ „Слапови на Уни“. 
 Након 2000. године озбиљније је почела изградња малих хидроцентрала, на 
мањим водотоцима. Њихова инсталисана снага креће се углавном од 3 – 10 MW, а 
висина бране, уколоко се гради, не смије прећи 10 m висине. На масовнију 
изградњу малих ХЕ требаће детаљније истражити: просјечну количину воде 
(протицај) у ријечним коритима, да ли ће остати довољно воде (биолошки 
минимум) у ријечном кориту за несметан развој живог свијета, као и остали 
утицаји на животну средину. 
 Након минулог рата (1992 – 1995. године) производња струје у Републици 
Српској и Федерацији Босне и Херцеговине у сталном је порасту. Постојећи  
енергетски извори, са укупном инсталисаниом снагом – ТЕ и ХЕ), могу 
дугорочније осигурати енергетске потребе Босне и Херцеговине. 

 
Структура годишње производње електричне енергије у Босни и Херцеговини од 1946 до 1986. 

године (податке не треба учити напамет) 
 

 

Година 

ХЕ 
милиона 

kWh 

ХЕ 

% 

ТЕ 

милиона 

kWh 

ТЕ 

% 

 

Година 

ХЕ 

милиона 

   kWh 

ХЕ 

% 

ТЕ 

милиона 

kWh 

ТЕ 

% 

1946 71,5 71,4 28,6 28,6 1972 3071,5 47,7 3357,5 52,3 

1950 114,4 57,1 85,8 42,9 1974 3014,3 38,9 4715,0 61,1 

1954 121,5 54,8 100,1 45,2 1978 4286,0 42,9 5700,7 57,1 

1964 1143,0 44,4 1429,0 55,6 1982 3858,0 35,0 7143,0 65,0 

1968 1457,6 42,3 1986,7 57,7 1986 4429,0 31,9 9427,0 68,1 
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Питања и задаци: 
1.Уз помоћ предметног наставника представите графички (кружни дијаграм или 
дијаграм са стубићима) кретање производње струје из хидроцентрала (ХЕ) и 
термоцентрала (ТЕ) од 1946 до 1986. године. Размислите! Зашто се много више 
повећава производња струје из термоцентрала? 
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ИНДУСТРИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
Појам, значај и подјела 

 
Ријеч индустрија потиче од латинске ријечи industria – дјелатност, радиност. У посљедњих 200 
година индустрија има највећи удио у формирању укупне производње минералних добара у многим 
државама свијета, највећи удио у свјетској трговини и у њу се инвестира (улаже у њен развој) 
највише новца. Од развоја индустрије у свакој националној привреди увелико зависи њено мјесто у 
савременој свјетској привреди. Ниво развоја индустрије зависи од низа различитих фактора 
(сировине, енергија, вода, радна снага, тржиште, заштита и очување животне средине, научно – 
технички развој и др.). Подјела индустрије је резултат развоја и продубљивања гранске подјеле 
рада. 

 
Појам индустрије. Индустрија је фабричка дјелатност у којој се, машински или 
хемијски прерађују сировине разичитог поријекла у употребљиве производе. 
Сировине могу бити минералне, енергетске, дрвне, аграрне , као и друге врсте 
сировина. Индустријски производи могу бити средства за рад (машине, алати, 
инструменти) и предмети за потрошњу (храна, обућа, одјећа и друго). 
 Индустријска производња проузрокује на нашој планети низ појава и 
процеса који мијењају географску слику свијета. Индустријализација је значајан 
процес у развоју индустрије. У ширем значењу то је процес развоја индустријског 
друштва. Степен индустријализације појединих држава одређује се према 
вриједности индустријске производње по становнику, према учешћу индустрије у 
вриједности извоза државе, према удјелу у броју запослених и слично. 
Значај индустрије. Индустрија је основа савемене свјетске привреде и 
националних привреда многих земаља у свијету. У земљама високог степена 
развијености, учешће индустрије у укупном броју запослених је од 25 – 30%, у 
стварању бруто друштвеног производа 30 – 40%, док индустрија троши 40 – 45% 
од укупног обима улагања капитала (новца) у развоју привреде тих развијених 
земаља. Може се рећи да нема ни једне развијене земље у свијету у којој 
индустрија није водећа привредна грана. 
Подјела индустрије. Индустрија се може подијелити на више начина. У 
зависности од намјене производње, дијели се на примарну или екстрактивну 
(вађење нафте, угља, руда и сл.) и секундарну или прерађивачку индустрију 
(машиноградња, хемијска индустрија, текстилна, прехрамбена и друге гране 
индустрије). Индустрија се такође дијели на тешку индустрију (металургија, 
машиноградња, тешка хемијска индустрија), чији су производи намијењени за даљу 
производњу (даљу прераду) и на лаку индустрију (текстилна, кожарска, 
прехрамбена и друге) која производи робу широке потрошње. 
 
 
Развој индустрије одвијао се под утицајем научно – техничког прогреса. Неки проналасци су 
револуционарно утицали на развој индустрије и доносили птромјене које у развоју индустрије 
дефинишемо ка индустријску револуцију. Прву индустријску револуцију означио је проналазак 
парне машине Џемса Вата (1782. године; другу индустријску револуцију означили су проналасци 
мотора са унутрашњим сагорјевањем (Дизел, 1897. године), затим мотора наизмјеничне струје, 
турбине и електромотора Николе Тесле, као и нових метода за производњу челика. 
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 Трећу индустријску револуцију означили су проналасци који спадају у „високе технологије“. Уз 
помоћ вашег предметног наставника географије покушајте навести неке од „високих технологија“ 
које обиљежавају индустрију и почетак људи на почетку трећег миленијума. 
 

 
Главни начини подјеле индустрије 

 
Екстрактивна 1. Енергетика Тешка индустрија 

2. Рударство 

3. Црна металургија 

4. Обојена металургија 

5. Индустрија неметала 

Прерађивачка 6. Металска индустрија 

7. Машинска индустрија 

8. Инд. саобраћајних средстава 

9.Електротехничка индустрија 

10. Тешка хемијска индустрија 

11. Инд. грађевинс. материјала 

12. Лака хемијска индустрија Лака индустрија 

13. Дрвнопрерађивачка 

14. Папирна индустрија 

15.Текстилна индустрија 

16.Индустрија коже и обуће 

17. Индустрија гуме 

18. Индустрија пића и напитака 

19. Прехрамбена индустрија 

20. Индустрија дувана 

21. Графичка индустрија 
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Развој важнијих индустријских грана у Босни и Херцеговини. Индустрија у 
Босни и Херцеговини почиње крајем деветнаестог вијека, у вријеме аустроугарске 
владавине. Почетак индустријализације везан је за развој дрвне индустрије, црне 
металургије и дуванске индустрије, док се прерађивачка индустрија слабо и споро 
развијала. 
 Бржи индустријски развој и ширење индустријске производње на 
географском простору Босне и Херцеговине почео је након Другог свјетског рата. 
Значлајно је напредовао развој традиционално индустријских грана: црне 
металургије, производње угља, дрвне индустрије и индустрије целулозе и папира. 
 За бржи и квалитетнији развој индустријске производње, бивша СР Босна и 
Херцеговина се ослањала на увоз технологије развијених земаља у свијету. Дио 
неопходне технологије је обезбјеђиван путем куповине опреме и лиценци (лиценца 
– одобрење за употребу), али и кооперацијом (обликом заједничког рада, у истим 
или повезаним процесима производње по одређеном плану) са технолошки 
напреднијим партнерима. 
 Посљедице минулог рата (1992 – 1995. године) у Босни и Херцеговини, у 
највећој мјери, су успориле индустријски развој Републике Српске и Федерације 
Босне и Херцеговине. Осим што су многа индустријска постројења оштећена и 
остала без опреме, постојећи индустријски капацитети далеко заостају за 
савременом технологијом у свијету.  

Уколико индустрија Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине 
жели да се укључи у савремене свјетске индустријске стандарде, она мора да 
обезбиједи примјену најновијих техничких и технолошких  достигнућа, 
финансијска средства и квалификовану (школовану) радну снагу. 
Географски размјештај индустријских капацитета у Босни и Херцеговини. 
Најважнији фактори који утичу на локацију индустријских објеката (индустријских 
грана) јесу: близина сировинске базе, потенцијално тржиште, саобраћајна 
повезаност (друмски, жељезнички, водени саобраћај), квалификована радна снага и 
стручност управљачке структуре, неопходна инфраструктура, стандарди у заштити 
животне средине и друго. Тешко је, не само у Босни и Херцеговини, већ и у свијету 
наћи географски простор гдје су сви важнији услови максимално заступени. 
 Најважнија индустријска средишта у Босни и Херцеговини су се развијала у 
непосредној близини сировинске базе, а њихов развиј је пратила одговарајућа 
саобраћајна мрежа, као и урбани развој дотадашњих и новоподигнутих насеља 
(Бановићи, Зеница, Нови Травник, Љубија, Илијаш и други градови). У Републици 
Српској, данас је највећа концентрација индустријских капацитета у Бањалучкој 
регији, мада их већина није у функцији, затим у романијско – подрињском 
подручју, гдје такође није ни приближно постигнут ниво индустријске производње, 
који је био до 1992. године. У Федерацији Босне и Херцеговине концентрација 
индустрије је највећа у Сарајевско – зеничкој котлини (Сарајево, Високо, Какањ, 
Зеница). 
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Питања и задаци: 
 
1. Осим сировина из Земљине коре и других природних сировина, данас се у 
свијету све више користи отпад као сировина. Коришћење отпада доноси уштеду у 
употреби енергије,воде и времена. Тај процес је познат као „процес рециклирања“. 
Шта знате о прикупљању отпада, у вашем мјесту становања, који се може 
користити као сировинска база у индустрији? 
2.  Да ли ваша школа учествује у организованом прикупљању старог папира, 
метала , стакла, пластичних материјала и слично? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 109

Гране тешке и лаке индустрије 
 
Тешка индустрија 

 
 Главну основу за развој тешке индустрије представљају рудна богатства – 
гвоздена руда, боксит, олово, цинк и друге руде метала, као и енергетски извори. 
 На бази рудних и енергетских ресурса, у Босни и  Херцеговини се, до 
минулог рата (1992 – 1995. године) развила црна и обојена металургија, машинска 
индустрија, хемијска индустрија и индустрија грађевинског материјала. 
Металургија. Као грана тешке индустрије, металургија топи руде и производи 
црне и обојене метале. Дијели се на црну и обојену металургију. Метали су 
сировинска база за развој металопрерађивачке и машинске индустрије и 
грађевинарства. Количина и квалитет производње метала је један од показатеља 
нивоа развоја индустрије, али и општег привредног развоја неке државе. 
Црна металургија обухвата производњу сировог гвожђа и челика и производа од 
њих. Производња пролази кроз четири фазе: 1. производња сировина (рудник), 2. 
производња сировог гвожђа (жељезара), 3. производња челика (челичана) и 4. 
производња одливака (ливница). 
 Прије минулог рата (1992 – 1995. године) у Босни и Херцеговини је 
постојала развијена и модерна црна металургија, организована у један систем – 
Рударско – металуршки комбинат Зеница (РМК). Том металуршком производном 
систему припадали су рудници гвоздене руде (Љубија, Вареш, Радован), рудник 
креча код Добоја, жељезаре у Зеници, Илијашу и Варешу, уз већи број 
индустријских погона за финализацију металуршких производа на простору бивше 
СР Босне и Херцеговине (коксара у Лукавцу код Тузле). Данас значајнију улогу у 
производњи сировог гвожђа и челика има Жељезара у Зеници, али и она ради са 
смањеним капацитетом у односу на период до 1992. године. Главни производи 
црне металургије у том периоду били су: бијело и сиво сирово гвожђе, челик и 
разни производи (одливци, лимови, траке, жице и сл.). 
 

 
Зеница – центар црне металургије 

 
Основне руде за црну металургију су гвоздена, манганова и хромова руда. У црној металургији, осим 
руде, користи се кокс (прерађени камени угаљ), вода, кречњак и електрична енергија. 
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Обојена металургија производи обојене метале, који се дијеле на: 1. тешке – 
олово, цинк, бакар, калај, 2. лаке – алуминијум, магнезијум, титанијум, 3. ријетке – 
индијум, галијум, германијум и 4. племените – злато, сребро, платина. 
 С обзиром на значајне залихе боксита у Босни и Херцеговини, у области 
обојене металургије, најзначајнија је производња алуминијума. У Републици 
Српској велика фабрика глинице (алуминијевог оксида) је „Бирач“ у Зворнику, а 
Федерацији Босне и Херцеговине, познат је алуминијумски комбинат у Мостару. 
Осим значајнијих лежишта боксита у близини ових комбината, значајна је и 
близина извора електричне енергије. У поступку електролизе (топљења метала) и 
производње одливака троши се од 16 – 17 хиљада kWh по тони алуминијума . 
 Фабрика глинице „Бирач“ од глинице добија синтетички зеолит и 
синтетичка влакна, а алуминијумски комбинат у Мостару пласира на тржиште 
разне алуминијумске лимове, цијеви, фолије и сл. 
 
Металургија је значајан загађивач животне средине (вода, ваздух и земљиште) са металним 
прахом, једињењима сумпора, азота и других полутаната (загађивача) који су опасни по здравље 
живих бића. По здравље су веома опасни тешки метали а површинским коповима руда уништавају 
се велике површине обрадивог и корисног земљишта. С обзиром да је уградња заштитних уређаја 
(филтера) у црној и обојеној металургији веома скупа, покушајте се сјетити шта чине неке 
развијене земље у свијету? 
 
Машинска индустрија обухвата металопрерађивачку, металну, електроиндустрију 
и електронску индустрију. Најважнији производи су: машине, опрема, транспортна 
(саобраћајна) средства, алати, апарати, производи за домаћинство и други бројни 
производи. 

 
Ливница „Јелшинград“ Бањалука 

 
 Метална индустрија у Босни и Херцеговини почела се развијати након 
Другог свјетског рата. До 1992. године, мјерено квантитативним показатељима, 
метална индустрија је највише учествовала у друштвеном производу Босне и 
Херцеговине. Најкрупнији производни системи у гранама металне и машинске 
индустрије били су (до 1992.године): „Унис“, „Енергоинвест“, „Унионинвест“ са 
сједиштем у Сарајеву, „Фамос“ из Храснице, РМК Зеница, „Соко“ Мостар, 
„Братство“ Нови Травник, „Јелшинград“ и „Руди Чајавец“ из Бањалуке и низ 
других мањих индустријских предузећа. У минулом рату (1992 – 1995. године) и 
након њега, дошло једо распада већине производних система, тако да они немају 
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више онај значај који су имали до 1992. године. Неки од њих су престали са 
производњом и као индустријски системи више не постоје. 
 

 
„Универзал“ Бањалука 

 
Хемијска индустрија је једна од најзначајнијих индустријских грана у Босни и 
Херцеговини, а њен развој почиње још у вријеме аустроугарске владавине. Тада се 
подижу прва постројења хемијске индустрије на бази домаћих сировина (дрво, 
камена со, слана вода, кречњак, угаљ, кварцни пијесак и др.). Фабрика соли у 
Лукавцу је подигнута 1893. године, дестилација дрвета 1896. године у Теслићу, 
потом електрохемијска индустрија у Јајцу и фабрика шибица у Доцу код Травника. 
 
Најважнији производи хемијске индустрије су: детерџенти, сапуни, киселине, синтетичка љепила, 
фармацеутски и козметички производи, лакови и емајли, целулозна влакна, боје, експлозиви, нафтни 
деривати и друго. 

  
До 1992. године највећи и најзначајнији произвођачи у области хемијске 

индустрије у Босни и Херцеговини били су: „СОДАСО“ – Тузла, „КОКСНО – 
ХЕМИЈСКИ КОМБИНАТ“ – Лукавац, „ЕЛЕКТРОБОСНА“ – Јајце, „ИНЦЕЛ“ – 
Бањалука, „АЗОТ“ – Горажде, „БОСНАЛИЈЕК“ – Сарајево и друга мања предузећа 
хемијске индустрије. 
Индустрија грађевинског материјала у Републици Српској и Федерацији Босне и 
Херцеговине има солидну сировинску базу. Производни капацитети грађевинског 
материјала су грађени у близини лежишта сировина. Лежишта керамичке и 
ватреосталне глине (околина Приједора) омогућила су изградњу фабрике 
ватросталног материјала „Селена“ у Приједору и „Елкер“ у Љубији. Сличне 
фабрике постоје у Бусовачи и Кисељаку, у Федерацији Босне и Херцеговине. 
Производња цемента је у Какњу и Лукавцу, а бројни су каменоломи за 
експлоатацију грађевинског и украсног камена. 
 

Лака индустрија 
 

Лака индустрија се, у бившој СР Босни и Херцеговини, спорије развијала у 
односу на тешку индустрију. Сировинску основу лаке индустрије чиниле су, 
углавном, домаће сировине (дрво, пољопривередни производи, кожа, вуна), али су 
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се неке сировине морале увозити. Најзначајнији развој имале су дрвна, 
прехрамбена, текстилна и индустрија обуће и галантерије. 
Дрвна индустрија. Богатство шума са повољном структуром (четинарске и високе 
шуме) солидна је основа за развој дрвне индустрије у Босни и Херцеговини. Поред 
рударства и црне металургије, прерада дрвета је дуго времена била главно 
обиљежје индустријског развоја бивше СР Босне и Херцеговине. Највећи значај 
имали су производња грађевинске столарије, намјештаја, целулозе и папира, а 
познати производи од дрвета били су и монтажне куће, амбалажа, шибице, 
шперплоче, панел – плоче и др.  
 Након минулог рата (1992 – 1995. године) дрвна индустрија Републике 
Српске и Федерације Босне и Херцеговине има обиљежје ниже фазе прераде дрвета 
и добијање полуготових производа, који  на тржишту имају ниже цијене у односу 
на готове производе (на примјер: намјештај). 
 Оно што посебно одликује данас експлоатацију дрвета у Босни и 
Херцеговини јесте примарна, односно пиланска прерада дрвета. Изузетно је велики 
број пилана у готово свим дијеловима Босне и Херцеговине. 
 Лада се говори о најзначајнијим производним системима и фабрикама у 
дрвној индустрији треба истаћи да многи од њих након минулог рата (1992 – 1995. 
године) нису били у стању обновити производњу. Међу најпознатије су спадали: 
„Шипад“ – Сарајево, „Криваја“ – Завидовићи, „Инцел“ – Бањалука, „Натрон“ – 
Маглај, „Врбас“ – Бањалука, „Борја“ – Теслић, „Целпак“ – Приједор и други. 
Текстилна индустрија је веома распрострањена грана лаке индустрије и једна је 
од најстаријих индустријских грана у свијету. Обухвата бројне сложене процесе 
којима се из влакнастих сировина и полуфабриката израђују предива, тканине, 
плетени и везени производи и др. Најважније сировине текстилне индустрије су: 
вуна, памук, свила, лан, јута, вјештачка влакна и сл. 
 Развој текстилне индустрије у Босни и Херцеговини се, једним дијелом, 
заснивао на домаћим сировинама, а већим дијелом на увозу. У бившој СР Босни и 
Херцеговини текстилна индустрија је имала значајан извоз својих производа 
(„Сана“ – Ниви Град, фабрика чарапа „Кључ“ – Сарајево, „Итрис“ – Србац, 
„Алхос“ – Сарајево, „Борац“ – Травник, „Свила“ – Челинац и други). Након 
минулог рата (1992 – 1995. године) текстилна индустрија се тешко и споро 
обнавља, великим дијелом и због јефтине одјеће, рубља и трикотаже која се увози 
из азијских земаља (Кина) и Турске (памучни производи). 
Прехрамбена индустрија је индустријска грана која прерађује разне сировине за 
потребе људске исхране. Обухвата млинску индустрију, индустрију тјестенине, 
скроба, шећера, алкохолних пића, индустријску прераду воћа и поврћа, индустрију 
јестивог уља, клаонице, конзервирање меса и рибе и др. 
Размислите и одговотрите! Због чега конзервирање хране има посебан значај у прехрамбеној 
индустрији? Гдје је прехрамбена индустрија посебно развијена у данашњем свијету (обратите 
пажњу на услове за производњу сировина, као и на потрошњу и транспорт производа прехрамбене 
индустрије)? 
  

Прехрамбена индустрија у бившој СР Босни и Херцеговини се интензивно 
развијала до мунулог рата (1992 – 1995. године). Изграђени су били бројни погони 
и фабрике за прераду воћа, поврћа,  житарица,  меса, млијека, уља, као и фабтррике 
за кондиторске производе (чоколада, кекс, бомбони). Ова индустријска грана се 
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интензивно развијала у Посавини, Семберији и Лијевче пољу, гдје су и најважнија 
подручја пољопривредне производње као сировинске базе. Највећи производни 
системи били су у већим градским центрима: „УПИ“ – Сарајево, „АИПК“ – 
Бањалука, „ХЕПОК“ – Мостар, „Агрокомерц“ – Велика Кладуша, „БИМАЛ“ – 
Брчко, „Семберија“ – Бијељина и др. Највећи дио набројаних производних система 
се, након 1995. године, распао, а један дио је приватизован. Послије 1995. године 
оживљена је производња у фабрикама конзервисаног воћа и поврћа „Витаминка“ у 
Бањалуци, „Босанки“ – Добој и „Сава“ у Бијељини, затим у фабрици кекса „Мира“ 
у Приједору, производња јестивог уља „Бимал“ у Брчком. Значајан удио у 
прехрамбеној индустрији  има производња алкохолних и безалкохолних пића и 
производња пива- „Нектар“ у Бањалуци, пиваре у Сарајеву и Бихаћу итд. 
  
 

 
 

Контурна карта Босне и Херцеговине 
 
На контурној карти Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине уцртајте центре лаке 
индустрије! Користите одређене симболе или знакове за поједине гране! 
На контурној карти Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, уз помоћ одређених 
симбола, означите локалитете појединих грана тешке индустрије! 
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Од осталих грана лаке индустрије већи значај има индудстрија обуће и галантерија 
(ситне украсне ствари које служе за личну употребу или су дио тоалете – рукавице, 
траке, дугмад, чешљеви итд.). Највећи број фабрика у бившој СР Босни и 
Херцеговини („Демос“ – Дервента, „Босна“ – Бањалука, „Зенит“ – Бијељина, 
„Борац“ – Травник и др.) је након минулог рата (1992 – 1995. године) приватизован 
и данас раде са смањеним капацитетом и углавном за стране купце. 
 
Питања и задаци: 
1. На основу претходног градива покушајте одговорити! Које ресурсе за црну металургију 
има Босна и Херцеговина, а које мора увозити? Шта су то оплемењивачи челика и која му 
својства дају? Шта знате о претапању старог гвожђа? 
2. Знате ли нека својства обојених метала? Шта знате о рециклажи отпада од обојених 
метала? 
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УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 
Услужне дјелатности припадају терцијарном сектору привреде и обухватају саобраћај, трговину, 
туризам и угоститељство. Ако посматрамо физичкогеографску карту Босне и Херцеговине, можемо 
запазити да на цијелом њеном територију нису подједнаки услови за развој саобраћаја. 
Анализирајте услове за изградњу копнених саобраћајница у Републици Српској и Федерацији Босне и 
Херцеговине (Ауто – пут Бањалука – Градишка и коридор 5с). С обзиром на доминацију брдско – 
планинског рељефа,  Босна и Херцеговина има услове за развој планинског туризма, посебно 
зимског (ски) туризма. Да ли знате које су туристички најпознатије планине у Републици Српској и 
Федерацији Босне и Херцеговине? Шта знате о олимпијским планинама Босне и Херцеговине? 

 
Саобраћај у Босни и Херцеговини 

 
 Под појмом саобраћаја подразумијевамо превоз људи и роба и пренос 
информација из једног мјеста у у друго. Саобраћај је једна од терцијарних 
привредних дјелатности и има велики значај у економском и укупном развоју 
одређеног географског простора.  
 С обзиром на карактер услуга разликује се путнички, теретни, 
информациони и ПТТ саобраћај, а с обзиром на карактер прометне површине 
(одлике компоненти природне средине гдје се одвија саобраћај) издвајају се 
копнени, водени и ваздушни саобраћај. Уколико се саобраћај одвија унутар једне 
државе назива се унутрашњи саобраћај, ако прелази државне границе, онда је то 
међународни саобраћај Често се у значењу назива саобраћај користи термин 
транспорт. 
 
 У уској вези са појмом саобраћаја су и појмови саобраћајна мрежа и саобраћајни чвор. 
Саобраћајна мрежа представља укупну мрежу комуникација одређених врста саобраћаја; укључује 
аутомобилске утеве и путеве за каравански и теглећи саобраћај, жељезнице, водене путеве 
(пловне ријеке и канале), цјевоводе и многе авионске линије. Поморски путеви не улазе у састав 
саобраћајне мреже. Саобраћајни чвор – транспортни чвор представља тачку (мјесто) у којој се 
стичу линије исте врсте саобраћаја. У географским радовима обично се разматрају жељезнички 
саобраћајни чворови. Постоје још и комплексни саобраћајни чворови гдје се спајају комуникациоје 
разних врста саобраћаја. Посматрајте географску карту Босне и Херцеговине (по могућности 
саобраћајну карту) и покушајте за поједине њене дијелове дати оцјену дужине и густине 
саобраћајне мреже. На истој карти издвојите најзначајније саобраћајне чворове! 

  
Географски положај Босне и Херцеговине у односу на важније правце у 

међународном саобраћају, даје јој улогу транзитне земље (транзит, од италијанског 
transito – провоз или превоз путника и робе, или добара кроз једну земљу у другу). 
Најзначајнији су уздужни (меридијални) саобраћајни правци који преко Републике 
Српске и Федерације Босне и Херцеговине омогућавају најкраћу путну везу 
средњоевропских земаља са средњин и јужним Јадраном.  
 Интензивнији развој саобраћаја у Босни и Херцеговини почиње након 
Другог свјетског рата, када је почео и нагли развитак привреде. С обзиром да значај 
саобраћаја проистиче  и из чињенице да он представља спону између производње и 
потрошње, логична је његова улога у повезивању сировинских база, прерађивачких 
и потрошачких центара у Босни и Херцеговини. 
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 Поред изградње нове, након Другог свјетског рата извршена је 
реконструкција затечене саобраћајне мреже. 
Жељезнички саобраћај. Овај саобраћај представља врсту саобраћаја која 
остварује превоз робе и путника жељезницама. Одликује се масовношћу, релативно 
је јефтин у превозу масовних терета у великом обиму и на велика растојања. 
 На развој жељезничког саобраћаја у Босни и Херцеговини утицао је развој 
рударства и индустрије, а историјски везан је за долазак Аустро-Угарске на овре 
просторе. Током аустроугарске управе грађене су само жељезничке пруге уског 
колосјека (ширина трачница 760 mm) у укупној дужини од 1455 km.  
 У периоду између два свјетска рата изграђено је само 66 km пруге 
нормалног (широког) колосјека (ширина трачница 1453 mm) и 104 km пруге уског 
колосјека. 
 Након Другог свјетског рата у Босни и Херцеговини грађене су само пруге 
широког (нормалног) колосјека: Сарајево – Шамац, Брчко – Бановићи и Сарајево 
Плоче. Пруга нормалног колосјека Добој – Сарајево – Плоче је разбила, до тада, 
јединствен систем пруга уског колосјека. 
 
Подсјетимо се! Пругама уског колосјека, својевремено су Бањалука и Сарајево били повезани са 
Београсдом, Титоградом (Подгорицом) и Јадранским морем (Зеленика и Дубровник). Изолирано 
дсјеловање пруга уског колосјека, уз снажан  развитак друмског саобраћаја, утицали су на укидање 
пруга уског колосјека 1978. године. За многе стручњаке то представља велику грешку, а многе од 
тих пруга данас се обнављају за потребе туризма. 
 
 Данашња мрежа жељезничких пруга у Босни и Херцеговини дуга је 1092 
километра. Главна жељезничка магистрала у Републици Српској иде од Новог 
Града – Приједора – Бањалуке – Добоја до Шамца (Зворника). 
 Планинско – котлинска област Босне и Херцеговине   пресјечена је само 
једном жељезничком магистралом : Добој – Сарајево -   Плоче. Од Добоја, који 
преддставља  жељезнички чвор, гранају се жељезнички правци према Бањалуци, 
Шамцу, Тузли и Сарајеву. 
Друмски саобраћај. Друмски саобраћај на географском простору   Босне и 
Херцеговине одвија се мрежом путева са укупном дужином од око 21000 km, од 
чега је 50% путева асфалтирано. У Републици Српској на асфалтиране путеве 
отпада око 4000 km, али подаци  из године у годину се  мијењају због изградње и 
модернизације бројних нових путних праваца. 
 Структура друмског саобраћаја у Босни и Херцеговини није задовољавајућа. 
Још увијек нема савремених аутопутева, изузев дионице Сарајево – Високо (28 km) 
и брзог пута Бањалука – Клашнице (16 km). 
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Брзи пут Бањалука – Клашнице 

 
Трговина је привредна дјелатност којом се путем тржишта обавља купопродаја 
робе и осигурава њено кретање из области производње у област потрошње.  Она је 
историјска категорија која прати укупни привредни развој. По количинама роба 
којима се тргује  трговина се дијели на трговину на нало и трговину на велико 
(гросистичка трговина). Ако се трговина одвија у границама једне земље, зове се 
унутрашња трговина, док се трговина са иностранством назива спољном 
трговином.    
 За трговину у свјетским оквирима велики је значај сајмова – презентација 
производа или достигнућа из неке привредне дјелатности. На тај начин многе 
земље, односно произвођачи из тих земаља,  представљају   своју понуду, склапају 
увозно – извозне послове и обезбјеђују пласман својих производа широм свијета. 
 Из бивше СР Босне и Херцеговине се, углавном, извозило дрво, резана 
грађа, руде и мање количине пољопривредних производа. Истовремено, био је 
значајан увоз нафте и нафтних деривата, разних машина, опреме и робе широке 
потрошње. 
 Планови будуће структуре извоза Републике Српске заснивају се на понуди 
пољопривредних производа, производима дрвне и текстилне индустрије. 
Федерација Босне и Херцеговине ће такође настојати да извози пољопривредне 
производе, али и производе црне и обојене металургије (жељезара Зеница и 
алуминијски комбинат Мостар). Увоз у један и други ентитет Босне и Херцеговине 
ће бити базиран на нафти и природном гасу, те високофинализираним 
индустријским производима електронске индустрије, индустрије кућанских 
апарата, аутомобилсје индустрије, машина и опреме и др. 
 Највећи обим трговинске размјене Босна и Херцеговина има са земљама у 
окружењу (Србија, Хрватска, потом Словенија и земље Европске Уније). 
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Туризам Босне и Херцеговине. Туризам је грана приврде која је везана за 
путовање и привремени боравак људи изваммјеста њиховог сталног боравка, у 
циљу одмора, разоноде, лијечења, упознавања знаменитих објеката и мјеста и 
слично. Као друштвено – економска појава која има обиљежје привредне гране, 
туризам се у Босни и Херцеговини јавља доласком аустроугарске управе. Прије 
тога, путовања унутар и изван Босне и Херцеговине имала су углавном војничке, 
економске, спортске (планинарске) и религиозне побуде. Развој туризма у Босни и 
Херцеговини је везан за планински туризам, јер се већ крајем XIX вијека отварају 
планинарске куће на Требевићу, Јахорини, Бјелашници, Трескавици, Прењу и 
Чврсници, што је био почетрак развоја планинског туризма.  
 Република Српска и Федерација Босне и Херцеговине имају повољне 
природне услове за развој туризма. Посебан туристички мотив су планине Босне и 
Херцеговине, са повољном климом, значајном сњежношћу за ски туризам, 
шумовитошћу, доминантним врховима који су изузетно атрактивни природни 
видиковци.  Те природне предности планинских масива у Босни и Херцеговини 
омогућили су добијање и одржавање XIV зимских олимпијских игара (ЗОИ ′84) на 
теренима Јахорине, Бјелашнице, Игмана и Требевића. Унутар планинског туризма 
успјешно се развијају алпинизам и спелеологија, са низом међународних 
манифестација. 
 Велики је значај и бањског туризма. Он се базира на бројним минералним, 
термалним и термоминералним изворима, са медицински доказаном љековитошћу 
тих вода. Најпознатији бањски центри у Републици Српској су „Бања Врућица“ код 
Теслића, „Дворови“ код Бијељине,  „Мљечаница“ код Козарске Дубице и др. У 
Федерацији Босне и Херцеговине познате су „Илиџа“ код Сарајева, „ Бања 
Кисељак“ у истоименом мјесту, „Бања Фојница“ и др. 
 Осим планинског и бањског туризма, Босна и Херцеговина услове за развој 
туризма на својим бројним ријекама и језерима, али и понудом низа културно –
историјских локација и споменика, који подсјећају на вриједности духовне и 
материјалне културе народа са ових простора. Развој туризма би утицао на развој 
пољопривредне производње, занатства, домаће радиности, побољшање саобраћајне 
и остале инфраструктуре, изградњу спортских објеката, мијењао би изглед и 
функције појединих насеља (нпр. Пале, Трново, Тјентиште). 
 
Продискутујте  на часу географије!Који су још познати бањско – љечилишни центри у Републици 
Српској и Федерацији Босне и Херцеговине? Каква је улога националних паркова, паркова природе и  
природних резервата у развоју туризма? Које ријеке и због чега, У Републици Српској и Федерацији 
Босне и Херцеговине, привлаче туристе? Набројте нека важнија језера у Босни и Херцеговини која 
су интереснтан туристички мотив! Осим Јахорине и Бјелашнице, који су још познати ски центри у 
Босни и Херцеговини? 
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Питања и задаци: 
 
1. Уз помоћ географске карте одредите неке путне правце који Хрватску спајају са 
Хрватском (њене крајње источне дијелове са њеним Јадранским приморјем). 
Размислите осаобраћајном значају ријечних долина Дрине, Босне, Врбаса и Уне! 
2. Да ли сте упознати о изградњи аутопутева у Републици Српској и Федерацији 
Босне и Херцеговине? Шта ће представљати изградња ауопутева Бањалука – 
Градишка и коридор 5с (Шамац – Сарајево – Плоче) за привреду и туризам Босне и 
Херцеговине? Ако сте путовали неким аутопутем, објасните које су предности 
таквог превоза (путовања) у односу на садашње магистралне путеве  у Босни и 
Херцеговини! 
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РЕГИОНАЛНОГЕОГРАФСКА ПОДЈЕЛА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
РЕГИЈЕ – РЕПУБЛИКА СРПСКА 

Државно уређење Републике Српске. Република Српска је данас парламентарна 
република са ограниченим међународним субјективитетом. Парламент је највиши 
законодавни орган који доноси одлуке о државној/ентитетској политици, односно 
народна скупштина, изабрана на слободним вишестраначким изборима. Република 
је политички систем друштвеног уређења у коме је први човјек предсједник или 
премијер, односно политички систем у коме се на власти налазе представници 
народа бирани на парламентарним изборима и који чине републички парламент 
(народну скупштину). Када кажемо да Република Српска има ограничен 
међународни субјективитет, то значи да она неке своје интересе остварује 
посредством заједничких органа власти на нивоу Босне и Харцеговине. 
Међународно правни субјективитет подразумијева да је нека држава или ентитет 
носилац права и обавеза према међународном праву, да се понаша у складу са 
правилима права и да је непосредно подвргнута међународноправном поретку. Ова 
дефиниција, прије свега, обухвата државе, али не и искључиво само државе. 
Органи закодонавне власти у Републици Српској. Народна скупштина 
Републике Српске је законодавно тијело Републике Српске, једног од ентитета 
Босне и Херцеговине. Народна скупштина Републике Српске је основана  24. 
октобра 1991. године, као Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини. 
Законодавну власт, уз Народну скупштину, врши и Вијеће народа, које представља 
интервентни фактор приликом одлучивања о виталном националном интересу. 
Народна скупштина Републике Српске има 83 посланика из различитих 
политичких странака, који се бирају непосредно и тајним гласањем у складу са 
Изборним законом Босне и Херцеговине. Изборни закон утврђује изборне јединице 
и систем подјеле мандата, којима се омогућава да све општине буду на 
одговарајући начин заступљене у Народној скупштини. Мандат посланика у 
Народној скупштини траје четири године. Народна скупштина има свог 
предсједника, потпредсједнике, генералног секретара и радна тијела.  

Информативни текст! Сједиште Народне скупштине Републике Српске је у Бањој Луци, у Улици 
Вука Караџића. Испред зграде Скупштине налази се Трг жртава Јасеновца, на коме се налази 
споменик Топола ужаса. У складу са  Уставом Републике Српске, на приједлог најмање 30 
посланика Народна скупштина може двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика 
скратити мандат. Народна скупштина то не може учинити једино у случају и за вријеме ратног 
стања и непосредне ратне опасности, када јој се по сили Устава продужава мандат док такво стање 
траје. Народна скупштина може бити и распуштена. Предсједник Републике Српске може, након 
што саслуша мишљење предсједника Владе Републике Српске и предсједника Народне скупштине, 
одлучити да Народна скупштина буде распуштена. У оба случаја, било да Народна скупштина 
скрати свој мандат или буде распуштена, пријевремени избори за нову Народну скупштину морају 
се одржати у року од 60 дана. Изборе расписује предсједник Републике Српске.  

Органи извршне власти Републике Српске. Влада Републике Српске је тијело 
извршне власти Републике Српске. Владу бира надполовична већина посланика 
Народне скупштине Републике Српске. Функционише у складу са  Уставом 
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Републике Српске, Закону о Влади Републике Српске и подзаконским актима: 
уредбама, одлукама, рјешењима и закључцима  о начину провођењу закона.   Влада  
је одговорна Народној скупштини за политику Републике Српске, за извршавање 
закона и других општих аката Народне скупштине, као и за рад органа државне 
управе. У састав Владе улазе предсједник Владе, потпредсједници и ресорни 
министри. Влада има шеснаест министарстава, а према важећем закону  (2014. 
године) Влада Републике Српске се мора састојати од најмање осам министара 
српске, пет бошњачке и три хрватске националности. Премијер, ако жели, може 
именовати министра који би представљао "остале" националности у Републици 
Српској. 

Надлежност Владе Републике Српске је утврђена Уставом Републике Српске. 
Њене надлежности су сљедеће : 

 утврђује и води политику, 
 извршава законе и друге опште акте Народне скупштине, 
 доноси уредбе и друге опште акте ради извршавања закона, 
 предлаже Народној скупштини законе и друге опште акте и даје о њима 

мишљење кад их поднесе други предлагач, 
 усмјерава и усклађује рад органа државне управе и врши надзор над 

њиховим радом, 
 врши и друге послове одређене Уставом и законом. 

Информативни текст! Влада Републике Српске има шеснаест министарстава: Министарство 
финансија, Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, Министарство управе и 
локалне самоуправе, Министарство за економске односе и регионалну сарадњу, Министарство рада 
и борачко – инвалидске заштите, Министарство трговине и туризма, Министарство индустрије, 
енергетике и рударства, Министарство саобраћаја и веза, Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарство 
просвјете и културе, Министарство за избјеглице и расељена лица, Министарство здравља и 
социјалне заштите, Министарство науке и технологије и Министарство породице, омладине и 
спорта. 

Питања и задаци! 

1. Шта за вас представља појам и термин република у смислу државног 
уређења? 

2. Заједно са вашим  наставником географије покушајте детаљније објаснити 
међународноправни субјективитет Босне и Херцеговине и Републике 
Српске! 

3. Шта знате о раду Народне скупштине Републике Српске ? 
4. Уз помоћ вашег наставника географије покушајте објаснити избор Владе 

Републике Српске! 
5. Да ли сте упамтили које су основне надлежности Владе Републике Српске ? 
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Обиљежја Републике Српске 

Застава Републике Српске 

 

Застава Републике Српске је традиционална црвено-плаво-бијела тробојка. 
Садржава панславенске боје црвену, плаву и бијелу. Као српска застава у употреби 
је од 1835. године. На тлу Босне и Херцеговине се почела користити од 9. јануара 
1992. године. По распореду боја слична је застави Републике Србије, од које се 
разликује углавном у одсуству грба. У Републици Српској се често могу видјети 
различите варијације заставе, па и у службеним приликама, тробојница на коју је 
додан неки амблем, крст с четири оцила, грб или слични симболи. Застава 
Републике Српске званично је у употреби од потписивања Дејтонског споразума 
(1995. године), када је Република Српска призната као  ентитет, у оквиру Босне и 
Херцеговине. 

 Амблем Републике Српске 

 

Амблем Републике Српске састоји се од поља у бојама заставе Републике Српске 
преко кога је златни преплетени иницијал Републике Српске; поље је окружено 
златним плодним храстовим вијенцем, у дну увезаним траком у бојама заставе; 
изнад поља је златна затворена хералдичка круна, а испод поља златна кринова 
круна; око свега је циркумскрипција РЕПУБЛИКА СРПСКА - REPUBLIKA 
SRPSKA.  
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Напомена! Циркумскрипција дословце значи: описивање; ограничавање, затварање у одређене 
границе. Овде се ради о томе да текст РЕПУБЛИКА СРПСКА – REPUBLIKA SRPSKA затвара 
(окружује) на амблему Републике Српске поље у бојама заставе Републике Српске, затим храстов 
вијенац, траке, хералдичку и кринову круну.  

Административна подјела Републике Српске. Администрација (на латинском 
administratio) је појам који има више значења: 1. управа, управљање; 2. управна 
власт; скуп државних/општинских чиновника који су на власти од једних до других 
извора; 3. канцеларијски послови; одјељење у коме се обављају ти послови. 
Административна подјела Босне и Херцеговине је у суштини модел територијалне 
организације Босне и Херцеговине, који се базира на тзв. „Дејтонском уставу“ или 
прецизније Дејтонском мировном споразуму. Постојећи модел територијалне 
организације Босне и Херцеговине дефинише ниво државе (Босна и Херцеговина), 
ниво ентитета (Република Српска; Федерација Босне и Херцеговине), ниво 
кантона/жупанија (Федерација Босне и Херцеговине) и Дистрикт Брчко, као 
посебан територијални и управни систем. На локалном нивоу, посебан облик 
територијалне (административне) подјеле чине општине. Модел територијалне 
организације Републике Српске подразумијева свеукупан приступ њеном 
актуелном и будућем развоју. То обезбјеђује њен уставно – правни оквир (Устав 
Републике Српске), усаглашен са Уставом Босне и Херцеговине. Да се 
подсјетимо: Устав Босне и Херцеговине је усаглашен са начелима Дејтонског 
устава. 

 Свеукупан приступ и одрживи развој Републике Српске, осим што се 
базирају на ентитетском нивоу  имају значајну улогу и на локалном нивоу 
територијалне организације, односно на нивоу општина. У суштини, два нивоа 
територијалне (административне) организације Републике Српске, ентитетски и 
општински, чине јединствен модел. Тај модел пружа, за сада, најприхватљивије 
услове за развој њених подсистема, као на примјер: демографских, економских, 
социјалних, инфраструктурних, образовних, културних, политичких и других 
подсистема. На развој ових подсистема утицаће и посљедице глобалне економске 
кризе, као и помоћ Европске уније у развоју Републике Српске и Федерације Босне 
и Херцеговине.  

Општина је основна друштвено – политичка заједница и територијална 
јединица локалне самоуправе и има надлежности које се регулишу Законом о 
локалној самоуправи. У оквиру општине становници остварују своја права, 
регулисана одређеним законима. Општина најчешће окупља више насеља у једну 
друштвено – политичку цјелину. У општинама се обезбјеђују материјални и други 
услови за рад и живот становника општине, усмјерава и  усклађује развој привреде 
и други услови. Територијална организација већине општина у Републици Српској 
заснива се на формирању мјесних заједница (МЗ). Мјесне заједнице су облик 
мјесне самоуправе, преко које грађани учествују у  одлучивању о локалним 
пословима и проблемима од непосредног и свакодневног утицаја на њихов живот и 
рад. Мјесну заједницу, као облик непосредног учествовања грађана у одлучивању о 
локалним пословима (акцијама) од непосредног интереса грађана, оснива општина 
у складу са законом и статутом општине.  
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Подсјетник за вас! Општине у Републици Српској су (општине су наведене према азбучном 
редослиједу њихових назива): Билећа, Берковићи, Братунац, Брод, Вишеград, Власеница, 
Вукосавље, Гацко, Градишка, Дервента, Доњи Жабар, Зворник, Источни Мостар, Источни Дрвар, 
Источна Илиџа, Источно Ново Сарајево, Источни Стари Град, Језеро, Калиновик, Кнежево, 
Козарска Дубица, Костајница, Котор Варош, Крупа на Уни, Купрес, Лакташи, Лопаре, Љубиње, 
Милићи, Модрича, Мркоњић Град, Ново Горажде, Осмаци, Оштра Лука, Пале, Пелагићево, 
Петровац, Петрово, Прњавор, Рогатица, Рудо, Рибник,  Србац, Сребреница, Соколац, Теслић, 
Трново, Угљевик, Фоча, Хан Пијесак, Чајниче, Челинац, Шамац, Шековићи и Шипово. Топониме 
(називе општина) не треба памтити! 

Виши облик територијалних јединица у адмнистративној подјели Републике 
Српске су градови. Град, односно градско насеље је компактно изграђено веће 
насеље чији је највећи дио становништва запослен у секундарним и терцијарним 
дјелатностима, радећи у њима не само за себе, него и становништво ширег 
простора. Поред функција које произлазе из преовлађујућих привредних 
дјелатности, градови имају још и административно-управну, просвјетну, 
здравствену и друге бројне функције. Функционално – гравитациони утицаји 
градова на околни простор расту с порастом  процеса урбанизације (развоја 
градског подручја). У складу са Законом о територијалној организацији Републике 
Српске (Службени гласник Републике Српске, бр. 39/09 и 70/12) Територију 
Републике Српске чини  педесет и седам (57) општина и шест (6) градова. Градови  
Бања Лука, Бијељина, Добој, Приједор и Требиње у свом саставу немају општина. 
Подручје града Источно Сарајево чини подручје општина: Источна Илиџа, 
Источно Ново Сарајево, Источни Стари Град, Пале, Соколац, и Трново. 

Информативни текст! Дејтонски мировни споразум потписан је 21. новембра 1995. године, у 
ваздухопловној бази Рајт – Петерсон у Охају (САД). Тим споразумом заустављен је грађански рат 
(са низом елемената етничког и вјерског рата) у Босни и Херцеговини. Најзначајнија тековина 
Дејтонског мировног уговора је садржана у обустави рата на географском простору Босне и 
Херцеговине. Међутим, врло важна тековина је и споразум који се тиче модела територијалног 
уређења Босне и Херцеговине, основног питања око којег се конститутивни народи Босне и 
Херцеговине нису могли договорити, и због чега је уствари избио рат на том простору. 

Питања и задаци!  

1. Објасните заставу Републике Српске као обиљежје Републике Српске! 
2. Уз помоћ предметних наставника географије и историје, објасните амблем 

Републике Српске и значење хералдичке и златне кринове круне! 
3. Шта дефинише постојећи модел територијалне организације Босне и 

Херцеговине? 
4. Каква је улога општина/градова у административној подјели Републике 

Српске? Покушајте то, уз помоћ вашег наставника, објаснити на примјеру 
ваше општине/града! 

5. Да ли сте упознати са радом ваше мјесне заједнице (МЗ)? Можете ли 
навести неке од важнијих активности МЗ у протеклом периоду? 
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Појам регије и регионализација. У географској и општој терминологији регија 
(од латинског – regio) има више значења: крај, предјел, подручје, околина, земља, 
покрајина, област, окружење, дио и др. Најчешћи облик дефиниције ( за потребе 
наставе географије) би гласио: регија је мање или више ограничено подручје које 
представља привредну цјелину са специфичним (карактеристичним) природним, 
саобраћајним, историјским и другим условима (обиљежјима). По својим 
димензијама (величини) регије могу бити : макрорегије (макро – велики), 
мезорегије (мезо – средњи) и микрорегије (микро – мали). Термин (израз) близак 
појму регије је регионализација а то је заправо процес: (а) утврђивања 
(дефинисања) регија, и (б) усмјеравање друштвених напора на успјешно рјешавање 
проблема у одређеној регији. 

  Преглед принципа регионализације.Термин (израз) који се такође често користи за 
географски простор и његов садржај је рејон. Рејон је простор разноврсних, 
истакнутих друштвено – економских садржаја, углавном обиљежен резултатима 
људског рада. Издвајају се нпр. аграрни, индустријски, туристички и насеобински 
рејони, односно пољопривредни рејони (рејони појединих житарица, воћарски 
рејони и сл.), ужи индустријски рејони, рударски рејони, саобраћајни рејони итд. 

Регионална проблематика има вишеструко значење: политичко, економско, 
друштвено и еколошко. Самим тим порасла је свијест о регионалном планирању и 
планирању у оквиру животне средине. Циљ је планско усмјеравање развитка 
појединих области ради што рационалнијег искоришћавања природних богатстава 
и усклађивања различитих видова људских активности. Када је у питању 
регионално просторно планирање приоритет се даје природним факторима, код 
дјелатности и функција које су у директној међузависности с њима (на примјер: 
планирање пољопривредне производње – рејонизација пољопривреде). Такође, 
многе друге функције (развој индустрије, изградња стамбених и других објеката, 
објекти инфраструктуре, туризам и рекреација и др.) морају узимати у обзир 
природне могућности планских простора, али узимати у обзир и факторе животне 
средине.  

Информативни текст! Код принципа регионализације могући су различити приступи, а једна 
од најчешћих подјела је сљедећа: 

1. Административно – технички приступ 
 Административни принцип 
 Технички принцип 

2. Географски принцип 
 Принцип хомогености природних услова 
 Физиономски принцип 

3. Економски принципи 
 Еколошки или потенцијални 
 Принцип хомогености економске структуре 
 Економски развојни принцип 
 Принцип производно територијалних комплекса 
 Нодално функционални принцип 
(Наведену подјелу не требате памтити) 

 
Нодално – функционални принцип регионализације. Постоје различити 

приступи регионализације у условним разликама по коме се поједини дијелови 
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географског простора Републике Српске међусобно разликују. У зависности од 
циљева и потреба географски простор Републике Српске можемо условно  
издвојити по природногеографском, историјском, културном, економско – 
географском, функционалном, нодалном (лат. nodus – чвор или чвориште; мисли 
се на доминантне или водеће центре неке регије и у суштини су то већа градска 
насеља) и сличним принципима, односно начелима регионализације. У суштини, 
могуће је један те исти географски простор, зависно од постављених циљева или 
потреба, условно дијелити на различите начине.  

Регионализација Републике Српске може се извршити по принципу природне 
физиономије (посебност неког географског простора на основу  којег се он 
разликује и издваја од другог) и по принципу нодалне функционалности простора 
(узимајући у обзир специфичне улоге развојних, односно урбаних центара). 
Принцип природне физиономије.  Сјеверни дио Републике Српске, с обзиром на 
макро – морфолошка, односно природногеографска обиљежја припада панонском 
басену – регија панонског простора Репубике Српске. Ниска Посавина , Лијевче 
поље и Семберија припадају дну, а појас рудних и флишних планина, које се 
простиру око 70 - 80 км јужно од ријеке Саве и имају висине углавном до 1000 
метара надморске висине, припадају ободу панонског басена.  

 На физичкогеографској карти, уз помоћ предметног наставника, пронађите претходно 
набројане равничарске цјелине и громадне (рудно – флишне) планине! 

Средњи дио Републике Српске припада планинско – котлинској области. Овој 
регији припадају Сарајевско - романијска област, , горње и средње Подриње до 
Зворника, и дијелови високог – босанско херцеговачког крша (околина 
Калиновика, Гацка, Невесиња, Купреса, Шипова и Рибника). 

 На физичкогеографској карти, уз помоћ предметног наставника, пронађите претходно 
набројане географске просторе и наведена насеља! 

Јужни дио Републике Српске припада херцеговачким Хуминама (простор 
општине Требиње и долински простор општине Љубиње), те херцеговачким 
Рудинама (простор општина Билеће, Берковића, и брдско – планински дио општине 
Љубиње).  

 Да се подсјетимо! Хумина је крашка (карстна) област у Херцеговини, око доњег тока 
ријеке Неретве. Чини је ниска кречњачка површ просјечена дубоком долином Неретве и 
ижљебљена бројним вртачама и крашким пољима. Највеће поље у Хуминама је Попово 
поље, а оне у суштини представљају економски пасивну и слабо насељену крашку област. 
Рудине су крашки крај у југоисточној Херцеговини, изразито безводан, оголио, са мало 
обрадивог земљишта. Ријетко су насељене, а насеља се налазе по ободу крашких поља. 

 
Нодално – функционални принцип. Основни критерији примијењени у поступку 
регионализације Републике Српске по нодално – функционалном принципу су: 
облик и величина територије, географски положај, укупан број и територијални 
размјештај становништва, мрежа насеља и у оквиру ње мрежа главних развојних 
центара, саобраћајна инфраструктура, као и у одређеној мјери територијални 
размјештај природних ресурса (природних богатстава), уважавајући њихов стварни 
и могући значај у економском развоју појединих регија, али и Републике Српске у 
цјелини. 

Примјеном наведених критерија Републику Српску можемо условно подијелити  
на четири нодално – функционалне регије: Бањалучку, Добојско-бијељинску, 
Источносарајевско-зворничку и Требињско-фочанску регију. Наведене регије, с 
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обзиром на укупан значај водећих центара су изразито бицентричне (имају два 
урбана/градска центра). Изузетак је Бањалучка регија, која је, за сада, наглашено 
моноцентрична. Величина географског простора регија, односно њихове условне 
границе, условно је дефинисана (одређена) функцијама и гравитационим  дометима 
(дометима утицаја на околни простор) најразвијенијих урбаних или развојних 
градских центара у оквиру појединих нодално – функционалних регија. 
Информативни текст (Анализирајте овај информативни текст са вашим предметним наставником)! 
Функционалне (практичне) везе различитих просторниох цјелина врше географи, али и економисти, 
социолози и многи други заинтересовани, зависно од потреба и намјене одређеног простора. На 
бази функционалних веза издвајају се нодално – функционалне регије, а рјеђи назив за њих је регије 
утицајних сфера. Нодално – функционалне регије се издвајају најчешће на основу производње, али 
није неуобичајена пракса да један од критерија (елемената издвајања) буде и потрошња.  

Нодална регионализација је за просторно и опште регионално планирање врло битна. 
Издвајање нодално – функционалних регија и планско усмјеравање њиховог развоја најбитније су 
претпоставке за рационалну (добро осмишљену) организацију одређеног простора. Циљ нодално – 
функционалног вида регионализације је успостављање практичне организације простора ослоњене 
на мрежу насеља (тј. нодуса – центара) у којима су скоцентрисане (садржане) социјалне и економске 
функције одређеног географског простора,  уз сарадњу различитих чинилаца или органа у 
заједничком процесу развоја тог простора. 

Планирање привредног, популационог, урбаног, инфраструктурног и сличних облика 
развоја одређеног географског простора, могуће је само на основу доброг и потпуног познавања 
свих регионалних садржаја, како природногеографских тако и друштвено – географских. 
Регионализацију Републике Српске извршили смо примјеном нодално – функционалног принципа.  
Условне границе регија одређене су гравитационим утицајем најразвијенијих урбано – градских 
центара. Поред урбаних центара на функционална обиљежја регија утичу укупни регионални 
садржаји, природни и друштвени. 

 
Питања и задаци!  

1. Које све значење има термин (назив) регија? 
2. Која су значења регионалне проблематике? 
3. Да ли је могуће један те исти географски простор условно дијелити на више 

начина и због чега? 
4. Како можемо издвојити, у зависности од циљева и потреба, географски 

простор Републике Српске ? 
5. Шта, у суштини, значи ако кажемо да смо  регионализацију Републике 

Српске извршили  примјеном нодално – функционалног принципа ?  
6. Покушајте, уз помоћ вашег наставника, одговорити којој физиономској и 

којој нодално - функционалној регији припада ваша општина, односно ваш 
град! 

 
 

НОДАЛНО – ФУНКЦИОНАЛНЕ РЕГИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

На основу нодално – функционалног приступа, у Републици Српској се могу 
издвојити четири нодално - функционалне регије: 

 Бањалучка регија, 
 Добојско – бијељинска регија, 
 Источносарајевско – зворничка регија, 
 Требињско – фочанска регија. 
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Бањалучка регија 

 
Границе и административна подјела 
 

Бањалучка регија је 
територијално смјештена у 
западном дијелу Републике 
Српске а у том простору 
издвајају се панонски и 
перипанонски дио (сјеверни дио 
Бањалучке регије) и планинско – 
долинско – котлински простор 
(јужни дио Бањалучке регије). На 
сјеверу граничи са Републиком 
Хрватском, у западном и јужном 
дијелу са Федерацијом Босне и 
Херцеговине и у источном 
дијелу са Добојско – 
бијељинском регијом. У 
саобраћајно – географском 
погледу регија је проходна 
правцем југ – сјевер долинама 
ријека Врбаса и Уне. У правцу 
исток – запад саобраћајну 
проходност омогућавају долине 
ријека Сане, Врбање, Јошавке, 
Велике Укрине и Спрече.  

Бањалучка регија захвата и 
дио историјско – географске 
области Крајине (Босанске 
Крајине), чији се један  дио 
налази и у Федерацији Босне и 
Херцеговине. Крајина, чије име 
потиче из времена када је ова 

област представљала гранично подручје између Турске и Аустро-Угарске, простире 
се од државне границе Босне и Херцеговине и Републике Хрватске на 
сјеверозападу до ријеке Врбаса на истоку. 

Бањалучка регија је у односу на остале три регије је моноцентрична, просторно 
и популациони највећа (око 8550 км2 и око 598000 становника). У оквиру ове регије 
издвајају се два града (Бања Лука и Приједор) и деветнаест општина. Осим Бање 
Луке, као најразвијенијег урбаног центра, може се издвојити неколико урбаних 
(развојних) центара нижег ранга, са одговарајућим функционалним и 
гравитационим простором. Ријеч је о простору који је територијално везан за 
развојне центре и који се развија у складу са развојем урбаног средишта. У ствари, 
ријеч је о тзв. субрегијама (подрегијама) у оквиру јединствене Бањалучке регије, а 
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то су: субрегија Приједора, субрегија Мркоњић Града и субрегија Градишке. Треба 
истаћи и чињеницу да у оквиру Бањалучке регије постоји и низ мањих центара 
(Козарска Дубица, Лакташи, Прњавор, Србац, Нови Град и др.), чији се значај и 
функционални утицај ограничава на општински ниво територијалне организације.  

 Уз помоћ географске карте и вашег предметниог наставника пронађите и остале општинске 
центре у бањалучкој регији! 

 
Рељефне цјелине Бањалучке регије.  
 
Припрема за рад! Рељеф представља укупност облика Земљине површине, 
различитих по изгледу, величини, постанку, старости и историји развоја. Према 
већ дефинисаним параметрима рељеф се састоји од позитивних облика, који чине 
узвишења у рељефу и негативних облика, који чине улегнућа. По величини разликују 
се планетарни облици, затим макрорељеф, мезорељеф, микрорељеф и нанорељеф. 
Рељеф се формира под утицајем унутрашњих (ендогених) и вањских (егзогених) 
сила. Унутрашње силе су првенствено тектонске силе, а егзогене су условљене 
енергијом Сунчевог зрачења. Важну улогу у формирању рељефа имају 
гравитациони процеси који се одвијају под непосредним утицајем силе теже. 
Рељеф је предмет изучавања научне дисциплине геоморфологије. 

Природни изглед Бањалучке регије чине два дијела: панонски и планинско – 
котлински. Панонско  подручје у Републици Српској  обухвата простор који се 
простире око 80 км  јужно од ријеке Саве, а због свог рубног (граничног) положаја 
према планинско – котлинској области назива се још и перипанонско подручје. Том 
подручју у Бањалучкој регији припадају Приједорско поље, Кнешпоље и Лијевче 
поље, а пространа равница испрекидана је планинама Просаром, Козаром и 
Мотајицом. Висине највиших врхова тих планина не прелазе висину од 1000 м, а 
простране долине ријека Уне, Сане, Врбаса и њихових притока раздвајају већа 
брежуљкаста подручја. У овом подручју најплодније су површине ниске алувијалне 
равнице око ушћа Уне и Врбаса и њихових притока. 
 
Информативни текст! Брежуљци и планине , на које отпада већи дио површине Бањалучке регије, 
по геолошком су саставу углавном терцијарне старости. Изузетак чине Просара и Мотајица које су 
изграђене од еруптивних (вулканских) стијена и метаморфних шкриљаца (метаморфизам је процес 
суштинске измјене текстуре, структуре, минералног и хемијског састава стијена у Земљиној кори и 
омотачу Земљиног језгра под утицајем температуре, притиска и хемијске активности; шкриљци су 
ситнозрне стијене које се карактеришу готово паралелним положајем  свих минералних састојака). 
Према југу (субрегија Мркоњић Града) по геолошком саставу преовлађује мезозоик, а по рељефним 
формама уске, дубље усјечене долине и већи и виши планински масиви. 
  
 Значајан дио  Бањалучке регије припада планинском подручју, који чине 
планински масиви Лисине (1468 м н/в), Мањаче (1236 м н/в), Димитора (1484 м 
н/в), Чемернице (1339 м н/в), Овчара (1576 м н.в.) и Млиниште (1139 м н/в).  
Између ових планинских масива, рашчлањених (расјечених) бројним ријечним 
долинама, лоциране су висоравни, од Подрашничког поља (766 м н/в) до Подова 
(917 м н/в). Шумски комплекси овог планинског дијела регије чине базу дрвне 
индустрије. 
 Доминантан је масив планине Лисине с правцем пружања сјеверозапад – 
југоисток, на чијим сјевероисточним обронцима  је смјештено урбано насеље 
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Мркоњић Град. Сјеверно од највише коте се налази језеро Балкана, вјештачко 
језеро, смјештено на  падинама  планине Лисине, на надморској висини од 770 м. 
Удаљено је око 4 км западно од Мркоњић Града, уз Туристичко рекреативни 
центар Балкана је дио горњосанско – пливске туристичке зоне.  
 
Клима и вегетација Бањалучке регије.  
 
Припрема за рад! Поновите, уз помоћ вашег наставника, наставну јединицу 
Типови климе и њихове карактеристике! Подсјетите се на основне климатске 
елементе: Сунчево зрачење – осунчавање, температуру ваздуха, ваздушни 
притисак, вјетар, испаравање, влажност ваздуха, облачност, падавине и сњежни 
покривач.  
Поновите основна обиљежја биљног и животињског свијета Босне и Херцеговине! 
Шта су биљне врсте, а шта биљне заједние? 
 
Клима бањалучке регије. Перипанонско подручје Бањалучке регије има 
измијењену панонску климу, што значи  да је одликују умјерено топла љета и 
умјерено хладне зиме. Перипанонски простор Бањалучке регије има распон 
падавина од 800 – 1200 мм годишње. Средња годишња температура ваздуха је око 
10оC, а најтоплији мјесец, јул, има вишегодишњи  просјек температуре преко 20оC. 
Најхладнији мјесец је јануар, чији је вишегодишњи просјек температура испод 00C.
 У перипанонском подручју годишња доба су јасно изражена, са свим својим 
основним одликама. 
 Климатска својства Планинско – котлинске области одређују климатски 
фактори, првенствено географска ширина, надморска висина, рељефни склоп, 
удаљеност од Јадранског и Средоземног мора, општа метеоролошка ситуација и 
локални фактори. Вријеме и клима ове области у највећој мјери зависе и од 
физичких својстава континенталног евроазијског простора и исто тако 
доминантног утицаја Медитерана и Јадрана.  

Географски простор планинско – котлинске области карактерише умјерено – 
континентална и планинска клима. С обзиром на орографске контрасте (спољњи 
изглед рељефа планинско – котлинске области) на релативно малом простору, 
присутни су климатски контрасти. Они су уочљиви и регистровани код колебања 
дневних и годишњих температура, трајања Сунчевог сјаја, количину падавина, 
облачност и др.  
Припрема за рад! Вегетација је скуп свих биљних заједница одређеног  географског простора. У 
хумидним (влажним) подручјима вегетација је изграђена примарно од шумских заједница, а 
секундарно из заједница ливада пашњака, ораница и др. За разлику од вегетације, флора представља 
укупност биљних врста својствених некој области или одређеном геолошком раздобљу. Стога 
можемо говорити о флори Европе, флори Средоземља, флори Динарских планина и сл., а у 
геолошком смислу о флори девона, флори карбона и др. Такође, можемо говорити и о флори 
бактерија, флори алги, морској флори, алпској флори и др. Можемо краће казати да је  флора биљни 
свијет уопште, за разлику од фауне – животињског свијета.  
Вегетација Бањалучке регије. Температурни режим, падавине и инсолација у 
перипанонском подручју Бањалучке регије, повољни су у агроклиматском смислу, 
јер омогућавају узгој различитих пољопривредних култура (пшеница, јечам, 
кукуруз, крмно биље, индустријско биље, поврће и др.) и узгој воћа. Осим 
значајних површина под пољопривредним културама, воћем и плантажама 
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зрнастог воћа, за перипанонско подручје карактеристични су још и пашњаци, 
ливаде, листопадне, четинарске и мјешовите шуме. 
 Планинско – котлинску област карактеришу биоценозе (заједнице) 
листопадних и мјешовитих шума, формираних у условима умјереноконтиненталне 
климе, са умјерено влажним и топлим љетима и умјерено дугом зимом са доста 
снијега. Преовлађују различити типови мезофилних шума (шуме умјерено влажних 
станишта) у низијским и брдским подручјима, а заступљене су шуме храста 
китњака и обичног граба, шуме букве са јелом, јавором и брезом. Присутне су и 
хигрофилне шуме (шуме влажних станишта), као што су шуме црне јохе дуж 
ријека,, као и шуме врбе и тополе у ријечним долинама. Антропогеном активношћу 
(прекомјерном сјечом)  различити типови мезофилних шума  су обезвријеђени и 
доведени до степена развоја шикаре. Људска акривност је такође условила 
стварање површина земљишта под ливадама кошаницама, воћњацима (јабука, 
крушка, шљива, љешњак...), поља жита и дјетелине, баштенске културе и др. 
Напоменимо да је планинско – котлинска област богата и различитим љековитим 
биљем (хајдучка трава, мајчина душица, кантарион, маслачак, подбјел, лазаркиња и 
др.) и гљивама (смрчак, вргањ, буковача, лисичарка, рујница и др.). 

 Информишите се о јестивим гљивама и љековитом биљу у вашем завичају. Погледајте на 
пијачним тезгама у вашем насељу које се врсте шумских плодова, гљива и љековитог биља 
могу купити у току године. Да ли се нека од наведених љековитих биљки, гљива или 
шумских плодова користи у вашем домаћинству? 

 
Хидрографија  Бањалучке регије. Хидрографија је грана хидрологије копна која 
се бави описивањем ријека, језера, водених акумулација и њихових дијелова. Осим 
подручја општине Купрес  чије воде отичу у  Јадранско море,  сви остали водотоци 
Бањалучке регије припада сливу Црног мора. Главни водотоци регије, који протичу 
кроз планинско – котлинску област и перипанонско подручје, су ријеке Врбас (240 
км), Уна (214 км) и Сана (146.2 км).  

Врбас је десна притока ријеке Саве, у коју се улива код села Давора. Настаје из 
више извора на Зец планини, на југоистоку масива планине Вранице. Уна је такође 
десна притока Саве, гранична је ријека између Босне и Херцеговине и Републике 
Хрватске, а извире у селу Доња Суваја (Република Хрватска), испод планине 
Чемернице и брда Лисине. Извор ријеке Уне има статус заштићеног географско – 
геолошког споменика. Ушће Уне у Саву је код Јасеновца (Република Хрватска). 
Ријека Сана је најзначајнија притока ријеке Уне у коју се улива код Новог Града. 
Настанак тока ријеке Сане везан је за два јака карстна врела, лоцирана на 
локалитету Трбов, у атару села Врбљани. Извориште Сане спада међу најчистије 
водотоке у Републици Српској, а позната је и по великом броју слапова и брзака. 

 Размислите! Ако знамо да количина падавина у сливу Врбаса опада од извора до ушћа, а 
протицај (количина воде на одређеном попречном профилу ријеке) је у сталном порасту, 
чиме то можемо објаснити? 

Ријечну мрежу Бањалучке регије чини и велики број притока Врбаса, Уне и 
Сане. Навешћемо само најважније, мада треба знати да сваки водоток има одређену 
вриједност. Важније десне притоке Врбаса у Републици Српској су: Угар, Врбања, 
Турјаница, Црквена и Повелић, а лијеве: Плива (извире у Републици Српској) и 
Црна ријека. Важније притоке ријеке Уне у Републици Српској су: Сана, Војскова, 
Стригова и Мљечаница. Важније десне притоке ријеке Сане у Републици Српској 
су: Корана и Медљанска ријека, а лијеве су: Нетака, Семиш, Рибник и Јапра. Већи 
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токови на подручју регије су још Кнежица, Раковица, Пухарска и Јурковица у 
перипанонском подручју, а у планинско – котлинској области су то: Зелениковац, 
Мрачајска ријека, ријека Понор, Свракава, Сутурлија, Црквена (Бања Лука) и 
бројни други мањи водотоци. 
 Хидрографској мрежи бањалучке регије припада и акумулација „Бочац“ са 
ХЕ „Бочац“. Брана и акумулација изграђени су 1981. године.  У Републици Српској 
постоје и рибњаци, односно класична хладноводна узгајалишта (пастрмка) и 
топловодна узгајалишта риба (шаран). Већи шарански рибњаци, углавном су 
лоцирани у Бањалучкој регији: „ Рибњак Саничани“ – Приједор, „Бардача“ – Србац 
и „Прњавор“ – Прњавор. Од класичних  хладноводних рибњака већу производњу 
остварује рибњак у Рибнику. Класична узгајалишта рибе подразумијевају 
реализацију свих сегмената производње, од репродукције полно зрелијих јединки 
до производње предконзумне и конзумне (јестиве) рибе. 

 
Најзначајнија природна богатства Бањалучке регије 
 
Информативни текст! Данас је, умјесто назива „природна богатства“, уобичајен назив „природни 
ресурси“. Термин ресурси (француски. ressource) значи  средства, односно залихе (нпр. шума је 
ресурс, дрво је сировина)  Другим ријечима, природни ресурси су дио свеукупности природних 
услова постојања човјечанства и најважнија су компоненте природне средине која га окружује. 
Служе за задовољавање материјалних и културних потреба друштва. Главне врсте природних 
ресурса су: Сунчева енергија, унутрашња Земљина топлота, воде, продуктивно (плодно) земљиште, 
минерални ресурси, биљни и  ресурси животињског свијета и др. 

 
Ослонац (базу) привредног развоја Бањалучке регије чине значајни природни 

ресурси. Плодно земљиште Лијевче поља, Приједорског поља и Поткозарја, као и 
долинске заравни доњих токова Уне, Сане, Врбаса и њихових притока, главна су 
пољопривредна подручја регије, гдје преовлађује производња житарица (пшеница 
и кукуруз), крмног биља, воћа и поврћа. Воћарство је посебно развијено у 
Поткозарју, нарочито узгој шљиве, али и плантажни узгој јабука, крушака, брескви 
и другог воћа. 
Информативни текст!  Поткозарје је условно издвојен географски простор у сјеверозападном 
дијелу Републике Српске. У административно – територијалном смислу припада заједницама 
различите територијалне организације и статуса – Граду Бањој Луци и општинама Нови Град, 
Приједор, Костајница, Козарска Дубица, Градишка и Лакташи.  

 На географској карти покушајте одредити границе Поткозарја на основу претходних 
информација! 
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На бази пољопривредне производње заснива се и развој сточарства. 
Свињогојство и живинарство (перадарство) су доминантни у перипанонском 
подручју, посебно у Лијевчу, а говедарство и овчарство у брдско – планинском 
подручју (планинско – котлинској области). Интезивирање пољопривредне 
производње условило је развој прехрамбене индустрије у Козарској Дубици, 
Приједору, Бањој Луци, али и мањим урбаним центрима Бањалучке регије. 

Шумски комплекси планинског дијела регије условили су развој дрвне 
индустрије, а производни погони, углавном резане грађе, налазе се широм регије. 
Од рудних лежишта, најважније сировине су руда гвожђа (Љубија), боксита 
(околина Мркоњић Града и Крупе на Уни), гипса (Волари код шипова), барита – 
минерала који служи у производњи боја и папира (Нови Град, Ивањска), сирове и 
керамичке глине – која се користи у производњи ватросталног (шамотног) 
материјала (околина Приједора и Челинца).  

У природна богатства Бањалучке регије чини водно богатство њених ријека код 
производње струје, наводњавања, водоснабдијевања становништва и привреде, 
развоја туризма и рекреације на води, спортског риболова и  рибогојства. За развој 
туристичке привреде (бањског туризма) велики значај имају термалне, минералне и 
термо-минералне воде (Кулаши код Прњавора, Лакташи, Мљечаница код Козарске 
Дубице, Љешљани код Новог Града и Шехер код Бање Луке). 

 
Информативни текст! У структури савременог привредног развоја Југославије од 1945. до 1985. 
године индустрија заузима водеће мјесто. Процеси индустријализације, са свим својим позитивним 
и негативним својствима, развијали су се интензивно у бившој СФРЈ скоро три деценије и 
представљали су основу промјене и изгледа привреде и друштва у цјелини. Снажан процес 
индустријализације на подручју Бањалучке регије је условио и убрзан процес урбанизације, тако да 
је 1991. године укупан  удио градског становништва регије износио око 40%. Један од отежавајућих 
фактора експлоатације природних богатстава и  бржег привредног развоја Бањалучке регије јесте 
лоша цестовна (друмска), као и жељезничка унутар регионална и међурегионална повезаност. 

 
Површина, број становника и густина насељености Бањалучке регије  
 
Припрема за рад.  

 Да ли постоји разлика између природне средине и географске средине? 
 Које компоненте чине природно кретање становништва? 
 Шта сте упамтили о миграцијама становништва у Босни и Херцеговини? 
 Да ли сте упознати са пописима становништва у Босни и Херцеговини?  
 Шта се подразумијева под појмом структуре становништва? 

 
Након 1991. године, нови попис становништва Босне и Херцеговине (ентитети и 

Брчко дистрикт) извршен је 2013. године. Званични и коначни подаци још нису 
објављени, а Агенција за статистику БиХ и ентитетски заводи за статистику су 
објавили прелиминарне статистичке резултате Пописа становништва, 
домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2013. године. Прелиминарни 
(припремни) резултати пописа подложни су промјенама током статистичке обраде 
података, а коначни резултати Пописа биће публиковани постепено, након 
завршетка обраде података, и то у периоду од 01. 07. 2014. године до 01.07. 2016. 
године.  

 
БАЊАЛУЧКА НОДАЛНО – ФУНКЦИОНАЛНА РЕГИЈА 
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Град/општина Укупан број 

пописаних лица 
Укупан број 
домаћинстава 

Укупан број станова 

Град Бања Лука 199 191 62 225 87 986 
Костајница 6 308 1 941 2 399 
Козарска Дубица 23 074 7 621 11 154 
Нови Град 28 799 8 852 11 913 
Крупа на Уни 1 687 549 992 
Град Приједор 97 588 28 847 38 334 
Градишка 56 727 17 452 23 946 
Лакташи 36 848 11 443 17 027 
Прњавор 38 399 12 220 18 529 
Челинац 16 874 5 084 7 444 
Котор Варош 22 001 5 966 9 081 
Кнежево 10 428 3 173 4 723 
Мркоњић Град 18 136 6 169 9 743 
Источни Дрвар 109 35 72 
Петровац 367 132 207 
Рибник 6 517 2 256 3 432 
Језеро 1 341 413 596 
Шипово 10 820 3 703 5 799 
Купрес 320 134 213 
Србац 19 001 6 248 8 427 
Оштра Лука 2 997 974 1 553 
УКУПНО 597 532 185 437 263 570 

 
Резултати прелиминарног пописа становништва, домаћинстава и станова у 

2013. години. Податке из табеле не треба памтити! 
 Размислите и покушајте одговорити због чега је укупан број станова већи од укупног  

броја домаћинстава у свим општинама Бањалучке регије? 
 
Бањалучка регија има површину од 8881.49 kм2 а према прелиминарним 

резултатима пописа становништва у Босни и Херцеговини из 2013. године у њој 
живи 597532  становника,  близу 67.3 становника на км2 . Међутим, ова просјечна 
насељеност  не одражава право стање насељености, јер само на Бања Луку (199191 
ст. – 2013. године) отпада трећина броја становника регије. Концентрација 
преосталог становништва везана је за градска насеља, као што су Приједор, 
Градишка, Лакташи, Нови Град, Козарска Дубица и др. То само говори о израженој 
депопулацији (опадању броја становника) брдско – планинског простора ове регије.  
 

Привредни развој регије и најзначајнији привредни центри Бањалучке 
регије 

 
Привредни развој регије започео је индустријализацијом након Другог свјетског 

рата, а прекинут минулим ратом 1992 – 1995. године. Након 1995. године, 
промјеном власничке структуре у привреди Републике Српске, десиле су се крупне 
промјене у погледу обима и структуре пољопривредне и индустријске производње. 
Многи водећи индустријски и пољопривредни комбинати престали су са 
производњом, извршена је неуспјешна приватизација, велики број радника је остао 
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без посла, угашене су неки капитални фабрички капацитети. Након тога,  чине се 
интензивни напори да се обнови пољопривредна и индустријска производња. Данас  
у структури индустријске производње преовлађује прерађивачка индустрија 
(машинска, електротехничка, прехрамбена, хемијска, индустрија коже и обуће, 
дуванска и др.). Но и поред свих тешкоћа можемо рећи да ова  регија, популационо 
и просторно, је највећа и привредно најразвијенија регија Републике Српске.  

Природни потенцијал (природне ресурсе) ове регије чине у првом реду воде 
(ХЕ потенцијал, наводњавање, ријечни саобраћај, рибогојство), посебно 
пограничне ријеке Уна, Сава , али  и Врбас, Врбања, Сана (горњи ток) и ријека 
Рибник. Значајан је и хидрогеолошки потенцијал – минералне, термалне и 
термоминералне воде (нпр. бање Кулаши, Мљечаница, Лакташи и друге). 
Природни потенцијал чини обрадиво земљиште, шумско богатство и рудно 
богатство. 

За панонски дио ове регије, када је у питању бонитет (квалитет) 
пољопривредног земљишта, може се рећи да преовлађује земљиште намијењено 
искључиво пољопривреди, али и земљиште за друге намјене. У планинско 
котлинском дијелу осим земљишта намијењеног пољопривреди значајно је учешће 
других облика коришћења земљишта. Од преовлађујућих типова вегетације 
(биљних заједница Бањалучке регије) доминирају у сјеверном дијелу (панонски 
дио) листопадне шуме на влажним стаништима а у планинском дијелу преовлађују 
букове шуме, четинарске шуме и шикаре (деградиране шуме). 

Од рудног богатства највећи значај има гвоздена руда, боксит, гипс, манган, 
магнезит и друге руде са скромним залихама. 

Водећи урбани и индустријски центар је Бањалука а потом Приједор, а већи 
општински центри су Градишка, Лакташи, Котор Варош, Челинац, Србац, 
Мркоњић Град, Нови Град, Козарска Дубица и др. 

 
Најзначајнији привредни центри Бањалучке регије 

 
Једну од водећих улога у развоју ове регије има Бања Лука, водећи урбани и 

привредни центар Републике Српске. Град се развио на пространој ријечној тераси 
Врбаса при уласку у Бањалучко поље. До доласка Турака на мјесту данашње Бања 
Луке постојао је Врбашки град и мање насеље у Српским Топлицама. Бањалучко 
поље има плодно земљиште. Већ у XIX вијеку Бања Лука се развија у трговачко 
средиште, а проласком жељезничке пруге (1872. год.) јављаја се развој првих 
индустријских грана. До минулог рата најважније индустријске гране су биле 
дуванска индустрија, прехрамбена и металопрерађивачка индустрија, индустрија 
телекомуникацијских и електронских уређаја, фабрика целулозе и др. Након 
минулог рата неке индустријске гране су се угасиле, покренута је нова производња 
у приватном власништву, а град се просторно шири. 

 Бања Лука је универзитетски град, са државним и неколико приватних 
универзитета; има велики број основних и средњих школа, па је с разлогом 
називају „градом младости“. Велики број културно – историјских споменика, 
значајни туристички мотиви  и капацитети,  добра  повезаност са међународним 
саобраћајницама, међународни конгреси и сајмови су основа за развој свих видова 
туризма. 
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Приједор (97588 ст. – 2013. године) је највеће насеље перипанонског дијела 
Унске крајине.  Равница у којој је Приједор смјештен је алувијална раван, коју су 
стварале ријека Сана и њене притоке. Приједор је насеље новијег доба, али је 
његова околина била насељена у давној прошлости. У околини Љубије пронађени 
су бројни споменици из римског доба. Приједор се у документима први пут  
спомиње у вријеме Бечког рата (XVII) вијек. Веома брзо постаје трговачко и 
занатско средиште. Данас је у општини регистровано 49 државних и 379 приватних 
предузећа. Значајније привредне капацитете посједују фабрика намјештаја „Јавор“, 
фабрика кекса „Мира“, трговачко предузеће „Јањош“ и др.  

 
 

 
 

ПРИЈЕДОР 
 
Мркоњић Град (18136 ст. – 2013. године), општина и насеље налазе се у 

југозападном дијелу Републике Српске. Само урбано насеље се налази око 65 км 
јужно од Бање Луке. Минули рат је донио непроцјењиве материјалне штете овој 
општини, а данас  привредни развој општине заснива се на развоју шумарства, 
сточарства и развој приватних предузећа, која су доминантна на подручју општине 
(око 100 предузећа д.о.о. – друштва са ограниченом одговорношћу и око 450 
самосталних  трговачких и занатских радњи). Туризам и угоститељство, још увијек, 
представљају слабије развијене привредне  гране, иако  природни потенцијали за 
њихов развој пружају идеалне услове (језеро Балкана, Еко центар „Зелениковац“, 
планински масиви Димитора и Лисине и др.). привредни потенцијал представљљају 
и ХЕ „Бочац“ и језеро Бочац (производња струје, узгој пастрмке, туризам, 
рекреација, спортови на води и др.). 

Котор Варош (22001 ст. – 2013. године), градско насеље смјештено у 
југоисточном дијелу регије. Општина има површину од 560 км2, а општина у 
управном, привредном и културном погледу гравитира Бањој Луци. Након минулог 
рата 1992 – 1995. године стање у которварошкој општини је веома тешко. Одлуком 
Владе Републике Српске нека државна предузећа (ОДП „Пролекс“, ЗДП 
„Јелшинград“) су проглашена предузећима од стратешког значаја. У Котор Варошу 
постоји и већи број приватних предузећа („Фагус“, „Одеса“, ШГ „Врбања“, 
„Квимпекс“ и друга). Привреда ради смањеним капацитетом, а број запослених у 
државном сектору је смањен за 60% у односу на 19891. годину. 

Србац (19001 ст. – 2013. год.), урбано насеље и општина чију окосницу 
привредног развоја чини пољопривреда. Основна природна богатства и привредни 
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ресурси су земљиште, шуме, воде и минерална богатства. Од укупне површине 
општине (453 км29 на пољопривредно земљиште отпада више од 50%. Ово 
подручје је, већ дуже вријеме,  познато као највећи произвођач пилећег меса у 
Републици Српској. Важан привредни потенцијал представља и узгој рибе (рибњак 
Бардача), као и простране храстове и букове шуме и лежишта каолинизираног 
гранита на обронцима планине Мотајице. 

Прњавор (38399 ст. – 2013. године), насеље и општина у сјеверозападном 
дијелу Републике Српске, који су се у дугорочном пројекту развоја опредијелили за 
развој малих и средњих предузећа. Највећи број приватних предузећа сврстан је у 
категорију микро предузећа (до 9 запослених), тако да на подручју општине (за 
сада) постоји једно велико предузеће (са више од 250 запослених).  Од укупног 
броја приватних предузећа, највећи број је оних који се баве трговинском 
дјелатношћу, затим грађевинском дјелатношћу, а најмање је оних који се баве 
индустријском производњом. 

Челинац (16874 ст. – 2013. год.) припада источном дијелу  Бањалучке регије, 
односно њеном перипанонском простору. Урбано подручје насеља смјештено је у 
долини ријеке Врбање, на њеној лијевој и десној обали и дијелом на лијевој обали 
ријеке Јошавке, код њеног ушћа у Врбању, а заузима око 24% површине општине. 
Опшинско подручје, као и урбано насеље у управном, привредном и културном 
погледу гравитира према Бањој Луци, као нодално – функционалном центру регије. 
Након минулог рата (1992 – 1995. године) стање у челиначкој привреди је доста 
тешко. Привреду општине Челинац сада карактерише недовољна развијеност, 
ниска акумулативна способност, уситњена пољопривредна производња и 
неразвијеност крупне инфраструктуре (скупа уређаја и објеката неопходних за 
функционисање општине и њене привреде: саобраћајна мрежа, водовод, 
електродистрибуција и др.). 

Нови Град (28799 ст. – 2013. године), насеље и општина (470 км2) смјештени су 
на прелазу из Панонске низије према планинско – котлинској области. Цјелокупан 
простор општине везан је за средњи и доњи ток ријеке Уне и доњи ток ријеке Сане, 
које су својим токовима и ријечним долинама предодредиле и географски положај 
општине. У рељефном погледу новоградска општина обухвата двије рељефне 
цјелине: алувијалне равни Уне и Сане и брежуљкасте падине планина Гфмеча и 
Козаре. У развоју привреде ове општине важну улогу чини пољопривреда (обрада и 
узгој пољопривредних култура и повртларство у алувијалним равницама Уне и 
Сане, а на побрђима Подгрмеча и Поткозарја ратарство, сточарство, воћарство и 
шумарсттво). Индустрија новоградске општине има стогодишњу традицију,  а у 
минулом, грађанском рату и након њега дошло је до велике стагнације у 
производњи. Данас се настоје интезивирати напори у обнови текстилне, дрвне и 
металне индустрије. За развој рударства значајна су лежишта мрког угља 
„Љешљани“, гипса у Петковцу и доломита на више локација. 

Козарска Дубица (23074 ст. – 2013. год.), урбано насеље и општина (499 км2) 
смјештени су у сјеверозападном дијелу Републике Српске. Град (104 м н.в.) и 
општина географски припадају области перипанпнског обода, са просјечном 
надморском висином до 200 метара. Основна привредна активност је 
пољопривреда: земљорадња, сточарство и воћарство. Са развојем пољопривреде 
развија се и прехрамбена индустрија, а најпознатија је производна компанија 
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„Млијекопродукт д.о.о“, која се бави откупом, прерадом и дистрибуцијом млијека 
и млијечних производа. Млијекопродукт је данас највећи прерађивач сировог 
млијека у Босни и Херцеговини. 

Костајница (6308 ст. – 2013. год.), насеље  и општина (132 км2) смјештени су 
на сјеверозападу Републике Српске , на десној обали ријеке Уне. Урбано насеље 
Костајница је носилац развоја општине. Водеће привредне гране су биле текстилна, 
метална, индустрија коже и обуће и дрвна индустрија. Неколико година након 
минулог рата настоје се обновити ове производне гране, али због недостатка 
финансијских средстава и  тржишта  тешко је обновити некадашњу производњу  На 
подручју града смјештени су некадашњи главни индустријски објекти, најважнији 
трговински капацитети и услужни капацитети и сервисни сектор. Међутим, највећи 
број становника општине бави се пољопривредом. То су углавном мала сеоска 
домаћинства, која производе храну за властите потребе. Евентуални тржишни 
вишак производње (јунад, свиње, млијеко, воће  поврће) се пласира на локално 
тржиште, а чине се напори за пласман на регионално и републичко тржиште. У 
трговинској дјелатности најбројније су самосталне трговачке радње. 

Покушајте  одговорити:   зашто се остали општински центри Бањалучке 
регије спорије развијају од Бањалуке? 
Подсјетник! Службено проглашени Градови у Босни и Херцеговини су: Бања 
Лука, Источно Сарајево, Мостар, Сарајево, Бијељина Добој, Приједор, Требиње, 
Зеница, Бихаћ, Тузла и Широки Бријег. Сарајево и Источно Сарајево се састоје 
од више општина. 
       
 ПИТАЊА И ЗАДАЦИ 

 На контурној карти Бањалучке регије пронађите општинске центре и 
наведите привредне активности које су карактеристичне за њих! 

 Уз помоћ географске карте пронађите најзначајније рибњаке Бањалучке 
регије! 

 Каква је саобраћајна повезаност Бањалучке регије са осталим регијама 
Републике Српске, са Републиком Србијом и са Републиком Хрватском? На 
контурној карти Бањалучке регије уцртајте најважније путне правце 
жељезничког и друмског саобраћаја! 

 
 
 
Добојско - бијељинска регија 
 
Границе и административна подјела регије 
  

Добојско-бијељинска регија захвата подручје између Бањалучке регије на 
западу и Источносарајевско-зворничке на истоку Републике Српске. Сјеверну 
границу чини ријека Сава, уз коју је смјештен Посавски кантон који припада 
Федерацији Босне и Херцеговине, а чине га двије предратне општине бивше СР 
Босне и Херцеговине – Оџак и Орашје. Јужну границу Добојско – бијељинске 
регије чини међуентитетска линија разграничења са Федерацијом Босне и 
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Хрцеговине ( Средњобосански кантон, Зеничко – добојски кантон и Тузлански   
кантон). 
 

   
  

ДОБОЈ 
  

Добојско – бијељинска регија нема територијални континуитет, јер се 
између десет општина западног дијела регије и три општине источног дијела ове 
регије налази административно – територијална јединица под називом Брчко 
Дистрикт. 
  

 
Урбано језгро Бијељине 
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Индустријска зона у Шамцу 
 

  
 У административном погледу  Добојско – бијељинску регију чине два града 
(Добој и Бијељина) и једанаест општина (Дервента, Теслић, Брод, Вукосавље, 
Петрово, Модрича, Шамац, Пелагићево, Доњи Жабар, Лопаре и Угљевик).  
 
Рељефне цјелине регије 
  

Регија припада дну и ободу панонског басена. Морфолошку структуру ове 
регије чине ниска Посавина и Семберија, ниско посавско побрђе (Крњин, Вучјак, 
Требавац) и ободни перипанонски дио Мајевице и Озрена. Само на крајњем 
југозападу (општина Теслић) ова регија припада малим дијелом Планинско – 
котлинској области, са рељефом који достиже и до 1400 м н.в. (планински масиви 
Очауша и Вучје планине – сјеверни обронци масива Влашић). 
 Подручје ниске Посавине чине алувијалне равнице (равнице које настају 
акумулативним радом  великих ријека) ријеке Саве и њених важнијих притока у 
Добојско – бијељинској регији: Укрине, Босне, Толисе, Тиње и Лукавца. Семберија 
је плодан, равничарски крај на истоку Добојско – бијељинске регије, односно 
сјеверо-истоку Републике Српске.  
 Семберија као равничарски регион простире се између ријека Саве и Дрине 
и планине Мајевице, мада постоје и друге дефиниције њеног географског 
распрострањења. За приближне границе Семберије могу се узети и границе Града 
Бијељине, а тако омеђена Семберија има површину од 734 км2. Бијељина према 
посљедњем опису становништва има 114663 становника, односно 156.2 становника 
на километар квадратни. Дакле, ријеч је о малом, али густо насељеном простору 
Републике Српске. У рељефном смислу алувијална равница Семберије представља 
ријечну шљунковиту низију, која се под утицајем рецентних (нових) ерозионих 
процеса и денудације (спирања) преображава у флувио (ријечну) – денудациону 
површ 
Информативни текст! Значење имена Семберија нејасно је и привлачи пажњу научника, од Вука 
Караџића до наших савременика. Неки сматрају да назив Семберија потиче од арбанашке ријечи 
сембер (савезник, друг). М. Филиповић сматра да име Семберија је могло настатти у XVI вијеку, 
када су се у том подручју населили Власи, и оно је успомена на њихово друштвено економско стање 
уопште или ужу групу себара – сембера (сембер, назив за Влахе тежаке). Р. Кајмаковић тврди да је 
име Семберија мађарског поријекла. „Сзембе“ (чита се сембе) на мађарском језику значи преко 
пута, наспрам, преко. Словенизована мађарска ријеч „сембе“ добила је наставак „ија“, а на 
мађарском она једноставно значи „земља преко Саве“. Семберија и јесте преко пута Срема (који је 
некада био у саставу Мађарске), не само географски него и врстом земљишта, те је, без сумње, 
могла своје име да изведе из овог мађарског приједлога. Ипак, у новије вријеме име Семберија 
објашњава се „чисто народним називом за земљу гдје се „семе бере“, тј. за мјеста гдје се сабирају 
пољопривредни плодови, односно разна сјемена“. 
  
Клима, вегетација и воде регије 
 
 Клима. За подручје Добојско – бијељинске регије можемо констатовати да 
припада умјерено – континенталном типу климе, а према неким ауторима можемо 
је сврстати у посавску варијанту умјерено топлог и влажног климата. Када су у 
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питању регионалне карактеристике климе значајно је истаћи да је зима сувља од 
љета, температура ваздуха расте брже у прољетним мјесецима него што опада у 
јесен. Из тога слиједи да је јесен топлија од прољећа, али климатске промјене су у 
топлотном смислу скоро изједначиле прољетне и јесење температуре.  Одређене 
климатске разлике условљене су утицајем  рељефа, састава земљишта, биљног 
покривача и антропогеним утицајима. Крчење шума, подизање високих грађевина, 
загријавање стамбених зграда,постројења индустријских објеката и све већи број 
аутомобила имају утицај на климатске елементе (посебно у урбаним насељима) и 
загађеност ваздуха, вода и земљишта. 
Воде. Ријечну мрежу чине водотоци Саве, Босне, Дрине, Укрине, Лукавца и 
Дашнице у сјеверном дијелу регије а Велика Усора са притокама у јужном дијелу 
регије. Заједно са плодним ријечним земљиштем , ова ријечна мрежа обезбјеђује 
Добојско – бијељинској регији важну пољопривредну функцију.  
 Ријека Босна извире из тридесетак врела у подножју планине Игман (1504 м 
н.в.), западно од Сарајева. Ушће у ријеку Саву, чија је десна притока, је у близини 
Шамца. Дужина водотока је 308 км, површина слива око 10460 км2, а просјечан 
протицај на ушћу је око 280 м3/с. Ријека протиче композитном дплином (сложеном 
долином – ријечном долином која се састоји од више ерозивних проширења – 
котлина и сужења – клисура).  
 Ријека Велика Усора настаје на подручју општине Теслић од саставница 
потока Михајловца и потока Пенаве. Дужина тока износи око 50 км, а површина 
слива око 480 км2. Сјеверно од урбаног насеља Теслића са ријеком Малом Усором 
формира нови ријечни ток – ријеку Усору. 
 Ријека Укрина настала је спајањем ријечних токова Велике Укрине (53.8 км) 
и Мале Укрине (39.3 км) код бање Кулаши. Дужина тока износи око 135 км, а 
површина слива је преко 1500 км2. Посматран у цјелини слив Укрине припада 
јужном дијелу обода Панонског басена.  
 У јужном дијелу Семберије свој ток има ријека Јања (57 км), која извире 
испод Столица – највишег врха Мајевице и улива се у Дрину код истоимене 
варошице.  

Дрина (346 км) је највећа десна притока Саве, како по површини слива 
(19667 км2), тако и по количини воде (просјечан протицај на ушћу је 380 м3/с), јер 
20% површине слива Саве отпада на поријечје Дрине. По времену постанка Дрина 
је старија ријека од Саве, а постаје од Пиве и Таре, које се спајају код малог мјеста 
званог Шћепан – Поље. Ток Дрине се може хидролошки подијелити у четири 
дијела: изворишну област, која обухвата сливове Таре и Пливе, горњу Дрину од 
Шћепан Поља до вишеграда, средњу Дрину од Вишеграда до Зворника и доњу 
Дрину од Зворника до ушћа у Саву. 

Сливу Саве припада и мрежа канала у Семберији, чија укупна дужина 
износи око 60 км. Њихово прокопавање извршено је у периоду од 1958 – 1970. 
године у циљу исушивања замочвареног земљишта, а то је допринијело укупном 
повећању обрадивих површина у Семберији. Најпознатији је канал Дашница, који 
одводи брдске воде у ријеку Саву. 
Информативни текст! ДАШНИЦА, систем водотока и канала; десна притока ријеке Саве. 
Извориште ријеке је на подручју између Царевине и Горње Чађавице, у висинској зони од 120 – 160 
m н.в. На подручју средње Љељенче се формира  стални ток Дашнице, који након пријема ријеке 
Бријеснице (91 m н.в.), у непосредној близини града Бијељине, постаје регулисани водоток/канал . 
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Канал Дашница је вјештачки водени ток, чији задатак је да контролисано  одводи воду из ријеке 
Дрине у ријеку Саву, из градског насеља Бијељине и руралне околине града. Канал је у функцији 
заштите од загађења града и околних села, који зависе од локалних ресурса подземних вода у 
погледу снабдијевања становништва и привреде питком водом. Канал Дашница је је изграђен прије 
више од 100 година,  данас модернизован, југоисточно од урбаног језгра Бијељине. Након града 
Бијељине, канал пролази кроз пољопривредно земљиште, сјеверно од Бијељине, гдје се вода канала 
користи за наводњавање. Канал се улива у ријеку Саву, на локалитету Савске њиве, на надморској 
висини од 85 m. 
  

Вегетација. У погледу пољопривредног земљишта доминира земљиште 
намијењено искључиво пољопривреди и само изузетно за друге намјене. Анализом 
агроклиматских карактеристика, можемо закључити да на простору ове регије 
постоје веома добри услови за производњу житарица, крмног биља, поврћа и воћа. 
Климатске промјене су условиле нешто израженије сушне периоде, али уз 
постојећу ријечну мрежу и садашње повишење температуре може бити од користи 
када је у питању повећање пољопривредне производње у овој регији. Треба 
нагласити да шумски комплекси у брдско – планинском подручју регије 
представљају базу развоја дрвне индустрије. 

На подручју Семберије некадашње богатство шума је исјечено, а земљиште 
претворено у оранице и ливаде. Данас је шумски потенцијал релативно сиромашан, 
а важније врсте су храст лужњак, пољски јасен, бријест и црна јова (јоха). Шуме 
топола и врба прате ријечне токове, а шуме граба заступљене су на ријечним 
терасама, које су ван утицаја поплавних вода. 

 
Природна богатства регије.  

Термалне и минералне воде Бање Врућице код Теслића и Дворова код 
Бијељине чине добру основу за развој балнео туризма. Геотермална енергија ширег 
простора Дворова и Бијељине потенцијално је искористив алтернативни извор 
енергије у пољопривреди и топлификацији станова и привредних објеката. 

У укупном привредном развоју регије и Републике Српске значајна су 
лежишта мрког угља код Угљевика и Станара (код Добоја).На бази тих лежишта у 
Угљевику већ постоји термоелектрана, док је у Станарима у току изградња нове 
термоелектране. Лежишта азбеста се налазе у околини Петрова на планини Озрену, 
а лежишта пекарске глине и грађевинског материјала (шљунак и грађевински 
камен) су на бројним локацијама у регији.  
Информативни текст! Азбест (старогрчки – asbestos) је природни, влакнасти минерал (као 
памучна влакна) из групе силиката. Налази се у природи, има малу топлотну и електричну 
проводљивост и отпоран је на високе температуре. Дуго је важио као „чудо од влакна“ због своје 
чврстоће, отпорности на топлоту и киселине, као и због изолаторских својстава. Међутим, због 
опасности по здравље, јер је канцероген, азбест је сада забрањен у бројним државама. Може да се 
користи под строгом пажњом и контролом, јер за њега нема алтернативног техничког 
материјала, односно материјала који би га могао замијенити у примјени. 
 
Површина, број становника и густина насељености 
 
 Добојско – бијељинска регија има површину од око 4500 км2 и 385667 
становника, према Прелиминарним резултатима пописа 2013. године. Густина 
насељености износи 85.9 ст./км2, што значи да је то најгушће насељена регија у 
Републици Српској. 
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  Анализирајте! Општина Бијељина (данас Град Бијељина), чија је 

површина око 734 км2 је 1991. године имала 96988 становника (132.1 
ст./км2), а 2013. године 114663 становника (156.2 ст/км2).  Општина Добој 
(данас Град Добој), чија је површина прије минулог рата износила око 684 
км2 имао је 1991. године 102 549 становника, а 2013. године 77223 
становника. Заједно са вашим наставником покушајте објаснити ову 
појаву! 

 
 
 
 

 
 

ДОБОЈСКО – БИЈЕЉИНСКА НОДАЛНО – ФУНКЦИОНАЛНА РЕГИЈА 
 

Град/општина Укупан број 
пописаних лица 

Укупан број 
домаћинстава 

Укупан број станова 

Град Добој 77 223 25 808 36 132 
Град Бијељина 114 663 34 651 48 280 
Дервента 30 177 9 644 14 624 
Теслић 41 904 13 319 19 903 
Брод 17 943 5 691 7 469 
Вукосавље 5 426 1 688 2 169 
Петрово 7 010 2 561 3 582 
Модрича 27 799 8 638 12 160 
Шамац 19 041 5 870 7 337 
Пелагићево 7 332 2 075 2 611 
Доњи Жабар 4 043 1 203 1 532 
Лопаре 16 568 5 153 7 792 
Угљевик 16 538 4 915 6 958 
УКУПНО 385 667 121 216 170 549 

 Резултати прелиминарног пописа становништва, домаћинстава и станова у 
2013. години. Податке из табеле не треба памтити! 

 
Привредне дјелатности. Пољопривредне сировине (пшеница, кукуруз, 
индустријске биљке, воће и поврће) омогућавају развој млинске индустрије, 
прераду меса, развој мљекарства и друге привредне гране прехрамбене индустрије. 
Осим прехрамбене индустрије, у овој регији се развила и дрвна индустрија, 
хемијска индустрија (Модрича, Босански Брод, Теслић) и машинска индустрија 
(Добој). 

Рудници угља у Станарима и Угљевику имају значајну улогу у производњи 
електричне енергије (садашња ТЕ „Угљевик“ и будућа ТЕ „Станари“, чија је 
градња почела 2013. године). Као и остале нодално – функционалне регије и 
Добојско – бијељинску одликује слаба и недовољно развијена мрежа квалитетних 
комуникација,  цестовних и жељезничких. Међутим, треба нагласити да ауто цесте, 
које повезују источне и западне дијелове регије и Републике Српске, наглашавају  
њен транзитни положај.  
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Привредни центри 
 
Бијељина. Семберија има густу мрежу насеља на скоро читавиј територији, осим 
посавске алувијалне терасе, као и алувијалне равни на лијевој обали Дрине, која у 
свом доњем току изразито меандрира и представља опасност у виду поплава. У 
Семберији постоји око 60 насеља, а међу њима је само један град: Бијељина, која 
има улогу и општинског центра.  Бијељина је смјештена у средишњем дијелу 
Семберије  на  раскрсници неколико путних праваца локалног, регионалног и 
међународног значаја. 

 Уз помоћ вашег наставника и географске карте нађите путне правце 
којима је Бијељина и Семберија повезана са Сремом, Мачвом и Лозницом и 
Јадром! 

 Да ли Бијељина има саобраћајну повезаност жељезницом са сусједним 
државама? 

Информативни текст! Иако се Бијељина спомиње још 1446. године, овај назив града користи се 
тек од 1918. године. У Аустро-угарском периоду град је носио име Бјелина, а прије тога Белина или 
Билина. Једно вријеме сматрало се да Бијељина своје име дугује, наводно, мађарском краљу Бели, 
али је  по данашњим схватањима потпуно извјесно да се етимологија (етимологија – наука која 
истражује поријекло ријечи, њен коријен и основна значења) имена Бијељине изводи од бјелине 
земље (земљишта) на којој се Град Бијељина налази (пјесковити бијели дрински наноси, за разлику 
од црнице у Црњелеву). 
 
 Посљедњих четири – пет деценија Бијељина је захваљујући привредном и 
укупном друштвеном развоју, умногоме изнијенила свој лик, нарочито уже градско 
подручје. Подигнуте су нове стамбене зграде, школе, установе културе, уређене 
улице и тргови, али и развијана привреда. Основу привредних активности на овом 
подручју чини пољопривреда. На територији општине Бијељина има око 55000 
хектара обрадивих површина, а највише се производе пшеница и кукуруз, поврће, 
купус, паприка и парадајиз; заступљено је и гајење дувана. Развијено је сточарство 
и воћарство. Није се међутим довољно улагало у прераду велике понуде 
пољопривредних производа, тако да нпр. Бијељина нема мљекару, нити један већи 
привредни капацитет (сем млинова) за прераду житарица, дувана или воћа. 
 Пословно – задружни савез „Агросемберија“ има у свом саставу и 13 
сеоских задруга, које окупљају индивидуалне пољопривредне произвођаче. 
Прехрамбена индусрија „Сава“ бави се прерадом и конзервирањем поврћа и воћа. 
Фабрика шећера у Великој Обарској код Бијељине, изграђена 1977. године, због 
недостатка сировина и велике конкуренције има потешкоћа у производњи. 
Прерађивачке капацитете у пољопривреди чине још „Семберка“, фабрика сушеног 
воћа у Јањи, као и Предузеће за производњу, прераду и промет меса и месних 
прерађевина „Месопродукт“.  
 Осим прерађивачких капацитета везаних за пољопривреду у Бијељини 
постоје бројна индустријска предузећа. „Елвако“ производи електроде за 
заваривање, арматурне мреже за грађевинарство и сл. Успјешно још функционишу 
фабрика савитљивих цијеви је „Панафлекс“, фабрика ХТЗ опреме и обуће, фабрика 
конфекције и низ мањих приватних и државних фирми које функционишу на 
подручју града и општине. 
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 Општина Бијељина има и значајну угоститељско – туристичку понуду. 
Окосницу туризма чине Туристичко – рекреациони центар „Бања Дворови“ и Етно 
Село „Станишић“. 
Информативни текст! На излазу из Бијељине, на трећем километру према Павловића мосту, 
налази се Етно Село „Станишић“ (основано 2003, године). Етно Село „Станишић“, изван 
садашњег времена и простора, враћа нас прецима и природи. У селу се данас издвајају двије 
цјелине; једна приказује свјетовни живот, а друга цјелина је духовног карактера. Село чине 
воденица, мљекарник, камени бунар, ковачница, амбар и аутентичне дрвене куће, са приказом 
покућства и народних ношњи. 
 
Добој. Град Добој смјештен је у средишњем дијелу сјеверног дијела Републике 
Српске, у котлини на излазу из Добојско – маглајске клисуре. Урбано насеље се 
развијало у широкој алувијалној равни (146 м н.в.), окруженој обронцима Озрена, 
Требовца и Крњина. Карактеристика града су и три ријеке: Босна и  њене притоке 
Усора (лијева притока ) и Спреча (десна притока). Колико год ријечна мрежа града 
и општине представљала предност у развоју  (водоснабдијевање, наводњавање, 
рекреација, риболов и др.) толико она крије у себи и ону ружнију страну, а то су 
могућности катастрофалних поплава, са низом негативних посљедица.  

 Да ли сте упознати са катастрофалним поплавама у Републици Српској и Федерацији БиХ 
у 2014. години? Покушајте анализирати са вашим предметним наставником шта је 
потребно предузети да се избјегну или смање посљедице поплавних таласа? Да ли су 
притоке ријеке Босне, Спреча и Усора утицале на плављење Града Добоја? 

  Долине споменутих ријека су условиле и саобраћану повезаност Добоја са Бањом 
Луком, Шамцем, Сарајевом, Тузлом, односно Бијељином, Ваљевом, Београдом, 
Загребом и др.  Поодавно је Добој познат и као жељезнички чвор и раскрсница 
друмских путева, што му даје одређене предности као регионалном центру. Својим 
саобраћајним везама Добој повезује средњоевропску и медитеранску макрорегију, 
 Повољан географски положај, релативно богатство у природним ресурсима 
(земљиште, флора и фауна, рудно богатство и др.) и повољна квалификациона 
структура радно способног становништва омогућују Добоју перспективан 
привредни развој. У пољопривредној производњи доминира воћарство (шљива, 
крушка, јабука и др.), а у примарнм сектору значајна је улога шумарства, јер је под 
шумама око 40% општине (буква, храст китњак, граб, а четинари су веома слабо 
заступљени). Лежишта минералних сировина чине: неметаличне минералне 
сировине и сировине за добијање грађевинског материјала („Рудник кречњака и 
творница креча“ - кречњак, шљунак и пијесак), термалне и минералне воде и 
енергетске сировине (угаљ). 
 Индустријска производња је била једна од основних привредних грана 
Добоја. Град је познат по машинској индустрији („Трудбеник“ – фабрика 
компресора и пнеуматског алата, „Радник“ – челичне конструкције), текстилној 
(„Модекс“), прехрамбеној („Добојка“ и „Босанка“) и дрвној индустрији (А.Д. 
„Ентеријер“ – фабрика намјештаја). 
 
Дервента. Општина Дервента (517 км2) заузима сјеверозападни дио Добојско – 
бијељинске регије и гравитира Добоју као регионалном центру у управном, 
економском и културном погледу. Географски простор на коме је смјештено и на 
коме се развијало урбано насеље Дервента  је рељефно и висински подијељено. 
Најнижа кота је 103м н.в. (кота ријеке Укрине), а највиша иде до 190 м н.в.  
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 Да се подсјетимо! Кота је одређена тачка на географској или топографској карти с 
измјереном надморском висином, означена посебним знаком и висином у метрима. Да ли 
знате која је надморска висина вашег насеља и ваше школе? 

Привредни потенцијали Дервенте базирају се на минералним ресурсима 
(органогени кречњаци, шљунак и пијесак), воћарству (шљива и виногради), 
ратарству (кукуруз, пшеница), шумски покривач (врба, топола, јоха – које немају 
изражену економску вриједност, храст лужњак, храст китњак,обични граб, буква, 
јела и пољски јасен) и слане минералне воде Cl – Na типа (недовољно истражене). 

У сектору индустријске производње водећу улогу имају производња обуће 
(„Санино“, „Баја Компани“, „Амика“ и др.), метална индустрија (Фабрика цијеви 
„Унис“) и текстилна индустрија („Интимтекс“). Значајне резултате остварује и 
производња опреме за грађевинарство, прехрамбених производа, компјутерске 
опреме, резане грађе, грађевинске столарије, пластичних маса и др. 

 
Теслић. Општина Теслић (846 км2) захвата јужни дио западног дијела Републике 
Српске. Општинско средиште Тслић је релативно младо урбано насеље, а поникао 
је крајем XIX вијека, доласком Аустро-Угарске на простор Босне и Херцеговине и 
захваљујући шумском богатству (храстове, букове и четинарске шуме). Сложену 
геолошку грађу ширег простора Теслића прате разноврсне минералне сировине: 
лежишта мрког угља у неогеним наслагама теслићког басена (Очауш и 
Младиковине), скромне резерве магнезита (подручје Блатнице и Слатине) и хрома 
(планина Борја).  
 На економско стање и промјене у структури привреде у Теслићу утицали су 
спољни фактори: смањење тржишта, транзициона  криза (прелазак из једног модела 
привреде, до 1992. год. у нови модел након 1995. године) и стагнација ( застој у 
развитку) свјетске привреде. Читав низ успјешних предузећа прије рата („Борја“, 
„Диал“, „4. септембар“, „ПЕМА“ и др.), нису успјели да опстану на новом, 
приватизованом моделу привреде. Данас у Теслићу успјешно егзистирају бројне 
приватне трговине, угоститељски објекти, занатске радионице, а од великих 
индустријских предузећа „Дестилација“. „Дестилација“ је основана крајем XIX 
вијека, а данас је позната по производњи дрвеног угља, сирћетне киселине, брикета 
од прашине дрвеног угља и производњи ароматизованог, алкохолног, винског и 
јабуковог сирћета.  
 Теслић је такође препознатљив по својим туристичким потенцијалима, 
посебно када су у питању термални и термоминерални извори Бање Врућице, њене 
балнеолошке вриједности (балнеологија – наука која се бави проучавањем 
љековитости и дјеловања бања и бањских вода) и смјештајни капацитети. Бања 
Врућица данас представља најзначајнији бањско – туристички комплекс Републике 
Српске, са комплетно изграђеним смјештајним капацитетима на европском нивоу. 
 
Модрича. Модрича је једно од три урбана насеља у доњем току ријеке Босне. 
Насеље је лоцирано на рубу Панонске низије и обронака планине Требаве 
(брежуљак Мајна/Маина). Положај насеља у оквиру путне мреже Републике 
Српске може се оцијенити повољним, јер ту пролазе путеви регионалног и 
државног значаја. Треба нагласити чињеницу да је Модрича у току XIX вијека и 
првој пловини XX вијека била аграрна варошица. У периоду након Другог 
свјетског рата почиње индустријски развој града. У периоду након минулог рата 
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долази до процеса приватизације државног капитала, а од десет приватизованих 
предузећа ни у једном није дошло до раста запошљавања.  
  У пољопривредној производњи  оранице и шуме заузимају највеће 
површине. У ратарству је  најзначајнија  производња кукуруза, пшенице, јечма и 
крмног биља. Под воћњацима се налази 13% обрадивих површина, углавном се 
сади шљива, јабука и  јагодичасто воће. Код производње поврћа доминирају 
пластеници (око150) и један стакленик.  
 У индустријској производњи, након минулог рата, присутне су тешкоће у 
погледу ниског степена коришћења производних капацитета, високи трошкови 
производње, застарјела технологија, ниска конкурентност извоза и недостатак 
обртног капитала. Индустријска предузећа која данас постоје у Модричи су: а.д. 
„Рафинерија уља“ (производња деривата нафте), а.д. „Комо“ – производња обуће и 
текстила, ДОО „Масхекс“ – дрвнопрерађивачћка индустрија и др. 
 
Шамац. Општина (172.2 км2) и урбано насеље Шамац се налазе у сјевероисточном 
дијелу републике Српаске, на ушћу ријеке Босне у ријеку Саву. Изградња града 
започела је у седмој деценији XIX вијека, по савременом урбанистичком плану 
француског архитекте Жан Дарка.Специфичност тог плана је чињеница да се све 
улице сјеку под правим углом. Захваљујући географском положају и природним 
карактеристикама (клима, плодно земљиште, равничарски терен) земљорадња је 
једна од водећих привредних грана. Највише се узгајају кукуруз, пшеница, јечам, 
дуван, купус и др. У току минулог рата (1992 – 1995. год.) бројна индустријска 
постројења су уништена ратним разарањима (фабрика бојлера „Мебош“,  фабрика 
намјештаја „Шипад – Будућност“, фабрика текстила „“Шит“, производња 
аутомобилских стакала „Униглас“) а већина их до сада није обновила производњу. 
Данас у Шамцу и на подручју општине постоји неколико мањих фабрика (нпр. 
„Нова Форма“ – производња намјештаја) и занатских радионица, са малим бројем 
запослених радника. 
 
Угљевик. Подручје општине има повољан географски положај. Повезано је 
релативно квалитетном путном мрежом са Бијељином, Тузлом и Зворником а преко 
ових центара са Босном и Херцеговином у цјелини и сусједним државама Србијом 
и Хрватском. Површина подручја општине износи 164 км² те по величини спада у 
мање општине Републике Српске. Према последњем попису становништва ( 2013. 
године), у општини живи  16538 становника у 25 насељених мјеста. 

Општина Угљевик спада у развијене општине Републике Српске, али ипак 
има велики проблем незапослености. Разлози се налазе у слабо развијеном сектору 
МСП (малих и средњих предузећа). Носилац привредног развоја су рудник угља и 
ТЕ Угљевик. Годишња производња струје је око 1600 GWh (гигават сати), а 
експлоатација угља је око 1 900 000 тона годишње. 
 
Питања и задаци 
 

1. Уз помоћ географске карте објасните границе и административну подјелу 
Добојско – бијељинске регије! 

2. Које су карактеристике рељефних цјелина Добојско – бијељинске регије? 
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3. Објасните посебности ријечне мреже Добојско – бијељинске регије! 
4. У чему је значај лежишта угља у Добојско – бијељинској регији? 
5. Покажите на географској карти најважније привредне центре Добојско – 

бијељинске регије и уз помоћ вашег наставника анализирајте њихов 
саобраћајно – географски положај! 

 
 
 БРЧКО ДИСТРИКТ 
 
ПРИПРЕМА ЗА РАД 

 На административно територијалној карти Босне и Херцеговине пронађите 
Брчко Дистрикт! 

 Код које регије Републике Српске Брчко Дистрикт прекида њен 
територијални континуитет? 

 Да ли се Брчко Дистрикт помиње у Уставу Босне и Херцеговине? Ако не 
знате одговор, пажљиво прочитајте текст о Брчко Дистрикту! 

 
 
Информативни текст! Страни термин дистрикт (латински – districtus) у нашем језику се може 
превести као срез, округ, област, подручје, односно може да значи и надлежност. На Дејтонској 
конференцији 1995. године представници два поддржавна ентитета Босне и Херцеговине, 
Федерација Босне и Херцеговине и Република Српска, нису могли да се договоре ком ентитету би 
требало да припадне област Брчко у сјевероисточном дијелу Босне и Херцеговине. Како није 
постигнут споразум, област Брчко је на Дејтонској мапи (карти) привремено стављена под контролу 
Републике Српске. 
Представници Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине су се договорили да се одлука 
о будућем статусу (управљачу) области Брчко препусти међународној арбитражи за Брчко 
(Трибуналу за Брчко). 
Трибунал за Брчко је био задужен да разријеши територијални спор који сами ентитети нису могли 
ријешити. Од трибунала се није тражило да створи још један ентитет, кантон или општину. Попут 
других мултиетничких савезних система који су створили посебан дистрикт за свој главни град, као 
на примјер Белгија, Бразил или САД (Вашингтон, који се подудара са територијом савезног округа 
(дистрикта) Колумбија),  Трибунал је основао посебан дистрикт да би се ријешио конкретан 
проблем у Босни и Херцеговини. 
 

 
 
 Административне границе 

Брчко Дистрикта–предратне 
границе општине Брчко 

 
Положај Брчко Дистрикта у 
односу на БиХ   
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Назив и сједиште Дистрикта. Име Дистрикта је „Брчко Дистрикт Босне и 
Херцеговине“, а сједиште Дистрикта је град Брчко. Брчко Дистрикт, одлуком 
Међународног арбитражног трибунала (високог међународног суда), успостављен 
је званично 08. марта 2000. године, годину дана након коначне одлуке међународне 
арбитраже за Брчко (05. марта 1999. године). 
 

 
Брчко - Гранични прелаз према Хрватској 

  
  Источно од територије Дистрикта, релативно близу је тромеђа државе 
Босне и Херцеговине, Републике Србије и Републике Хрватске, тако да и тај 
податак говори о веома важном геостратешком и геополитичком значају Дистрикта 
Брчко. Значајна предност Дистрикта је његов географски положај одређен 
близином важних саобраћајница (ауто – пут Београд – Загреб, односно европски 
коридор Х). Предности географског положаја је и лука на ријеци Сави (највећа 
ријечна лука у Босни и Херцеговини), преко које су могући обимни увозни и 
извозни транспорти у Босни и Херцеговини. 
Брчко Дистрикт је јединствена административна јединица локалне самоуправе која 
је под суверенитетом државе Босне и Херцеговине, како је то дефинисано у 
Статуту Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 
  

 
Брчко-детаљ из центра града 
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Информативни текст! Супервизор (лат. super – над, изнад, преко, више, превише + лат. visio –
виђење, гледање) – надзорник. Супервизор за  Брчко Дистрикт је лице које именује Међународна 
заједница и лице које надгледа провођење коначне одлуке Међународне арбитраже за Брчко, 
односно надгледа реализацију одредби Статута Брчко Дистрикта. 

 
Брчко Дистрикт нема другу заставу и грб осим заставе и грба Босне и 

Херцеговине. Српски, босански и хрватски језик, као ћирилићно и латинично 
писмо су у равноправној употреби за све службене сврхе. Дистрикт је 
демилитаризован, значи да је без оружаних војних снага и да војни објекти не могу 
бити лоцирани на територији Дистрикта. 
Територија Брчко Дистрикта. Територија дистрикта обухвата цјелокупну 
територију бивше општине Брчко у границама од 01. јануара 1991. године, 493.3 
км2 (близу 1% укупне територије Босне и Херцеговине). Дистрикт  је, дакле, 
проглашен на цијелој територији предратне општине Брчко (од које је прије 
проглашења дистрикта, по Дејтонском споразуму, 48% припало Републици Српској 
(укључујући и град Брчко) а 52% Федерацији Босне и Херцеговине). Брчко 
Дистрикт на југозападу граничи са општином Сребреник, југоистоку са општинама 
Лопаре и Угљевик, на западу општином Градачац, а на сјеверозападу са општином 
Орашје. Сјеверну границу Дистрикта, према Републици Хрватској, чини ријека 
Сава а са источне стране је општина Бијељина.  
Становништво и насеља. Подручје  Брчко Дистрикта је имало, према 
Прелиминарним резултатима пописа становништва, домаћинстава и станова, из 
2013. године,  93028 становника, 27341. домаћинство и 37683 становника. Густина 
насељености је износила 188.6 становника на км2 . У погледу етничке структуре по 
насељима, источни дио општине чинила су углавном насеља са преовлађујућим 
српским становништвом (Брезово Поље, Попово Поље, Поточари, Трљаци и др.); у 
средишњем  дијелу преовлађивала су насеља са бошњачким (1991. године 
муслиманским) становништвом (Брод, Брка, Горњи Рахић и др.) а на југозападу, 
западу и сјеверозападу била су већинска насеља са хрватским становништвом. 
 
Прелиминарни резултати пописа становништва, домаћинстава и станова у 

Брчко дистрикту БиХ 2013. године 
 

Ниво Укупан број 
пописаних лица 

Укупан број 
домаћинстава 

Укупан број станова 

Брчко дистрикт Босне 
и Херцеговине 

 
93028 

 

 
27341 

 
37683 

Резултати прелиминарног пописа становништва, домаћинстава и станова у 
2013. години. Податке из табеле не треба памтити! 

 Упоредите податке  броја пописаних лица и густину насељености за подручје општине 
Брчко (1991. године) и Брчко дистрикта (2013. године). 

 
Инфраструктура – саобраћајна мрежа. Дистрикт, а посебно његов урбани центар 
– град Брчко је раскрсница путева исток – запад и сјевер – југ. Повезаност 
Дистрикта са ближим и даљим окружењем остварује се магистралним путним 
правцима Тузла – Орашје, Лончари – Бијељина, као и регионалним путним 
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правцима, односно мрежом локалних путева. Жељезнички путни правац Брчко – 
Тузла – Бановићи (90 kм), који долази из правца Републике Хрватске (Винковци), 
омогућује Брчком спајање Брчког са пругом међународног значаја Београд – 
Загреб. 
  

 
Брчко – центар 

 
Природни ресурси и привреда. На подручју Дистрикта могу се издвојити различите 
врсте земљишта (смоница, глиновита земљишта, алувијална земљишта) која 
пружају основ за развој пољопривреде. Ипак, највећи значај имају гајњаче, које 
припадају земљиштима високе производне риједности. 
 Хидрографску мрежу територије Дистрикта чине ријеке Тиња, Лукавац, 
Брка, Змајевац, Зовичица и неки мањи токови. Посебан значај има ријека Сава. 
 Ријека Тиња извире испод обронака планине Мајевице, а улива у ријеку 
Саву, након 69 км тока, у мјесту Горица (код Брчког). Површина слива износи око 
163 км2. Брка је десна притока ријеке Саве, која протиче кроз град Брчко и дјели га 
на два дијела. Укупна дужина ријеке је 43.3 км, а укупна површина склива је око 
293 км2. Ријека Брка настаје од три тока, подједнаке дужине: Рашљанске ријеке, 
Маочке ријеке и Рахићке ријеке. Ријека Зовичица (27.4 км и површина слива око 
77.8 км2) је десна притока Брке, а ушће јој је у насељу Кланац. 
 У геолошкој грађи географског простора Дистрикта учествују стијене 
различитог начина постанка а у њима су присутне појаве и лежишта минералних 
сировина. Посебно су значајна лежишта цигларске глине на глиништу код Брчког. 
  Данашње Брчко има фабрику уља и шпиритуса, велики комплекс хладњача, 
модерну циглану и стругару и погоне текстилне индустрије. Позната је и фабрика 
боја „ПРОХЕМА“, фабрика акумулатора и оловних легура „ТЕСЛА“. Канадско – 
америчко – шкотска корпорација „EL Group“ гради фабрику и рафинерију етанола 
(етил – алкохола; помијешан са бензином користи се као течно гориво).   
 За развој трговине је значајна једна од највећих тржница на простору 
Југоисточне Европе, позната под називом „Аризона“. У циљу промовисања своје 
привреде Брчко Дистрикт сваке године организује „Међународни сајам привреде 
Брчко“.  
 

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ! 
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 Који териториј обухвата Брчко Дистрикт и са којим сусједним територијама 
граничи? 

 Какав је саобраћајно – географски положај дистрикта и које су најважније 
саобраћајнице? 

 Која су основна привредна обиљежја Брчко Дистрикта? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Источносарајевско - зворничка  регија 
 

Источносарајевско – зворничка регија административно почиње од јужне 
границе бијељинске општине до сјеверних граница  општина Чајнича, Фоче и 
Трнова, које припадају Требињско – фочанској регији. Источну границу чини 
ријека Дрина, до општина Вишеград и Рудо, гдје њен ток од насеља Каменица 
(општина Вишеград) узводно скреће ка југозападу, до Фоче и удаљава се од 
државне границе Босне и Херцеговине и Републике Србије, односно од границе 
Босне и Херцеговине и Републике Црне Горе. 

Границу Источносарајевско – зворничке регије према Федерацији Босне и 
Херцеговине (западна граница) чине кантони Федерације Босне и Херцеговине:  
Тузлански кантон , Босанско – подрињски кантон  и Кантон Сарајево . 
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Источно Сарајево 

 
Да се подсјетимо! Ријека Дрина је највећа – најдужа (336 kм) притока ријеке Саве, 
са сливом површине близу 20000 kм2. Настаје од двију црногорских ријека – Таре 
(140 kм) и Пиве (34 kм), на Шћепан Пољу, на 432 м н.в. Ушће јој је на 82  м н.в. 
Позната је као брза ријека са просјечном дубином од 3 м. Дрина је старији ток од 
Саве и хидроенергетски је најбогатији ток са потенцијалом од 15.3 милијарде 
kWh.  

 
 Као и код Добојско – бијељинске регије, и код ове регије имамо 
бицентричност (водећу улогу два центра).  Водећи центри, у функционалном и 
гравитационом погледу за ову регију су  Град  Источно Сарајево и Зворник. 
 
Основне физичко – географске одлике 
 
 Источносарајевско - зворничку регију чини више физичкогеографских и 
неколико различитих историјско – географских простора: Романијски и 
подроманијски крај, средње Подриње, Бирач, Осат и Лудомер. 
 Рељеф Источносарајевско – зворничке регије највећим дијелом везан је за 
слив ријеке Дрине и мањим дијелом за слив ријекеБосне. Од југа ка сјеверу регије 
смјењују се  планине средње висине (1000 – 2000м) и ниске планине (до 1000 м). У 
појасу  средњих планина су изворишта бројних притока Дрине. У овим планинама 
претежно су заступљени флувијални (ријечни) и крашки облици рељефа.У сливу 
Дрине, сем ледничке и крашке ерозије, највећи утицај на изглед рељефа имали су 
ријечна и бујична ерозија и денудација у ширем смислу (распадање стијена и 
спирање земљишта).  
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 Најзначајнихе планине Источносарајевско – зворничке регије су: Јахорина 
(1916 м н.в.), Равна планина (1426 м н.в.), Романија (1652 м н.в.), Вучевица (1491 м 
н.в.), Сљеменска планина (1307 м н.в.), Деветак (1424 м н.в.), Велики Жеп (1537м 
н.в.), Јавор (1405 м н.в.), Глогова планина (771 м н.в.) и друге (надморске висине 
планина не треба памтити). Све ове планине се одликују сложеним и разноврсним 
облицима рељефа, а неке од њих (нпр. Јахорина) се истичу својом масивношћу и 
висином.  
 Посебну занимљивост планинског крашког дијела регије ( Романија, Равна 
планина, Јахорина и др.) представљају бројне вртаче. Вртаче су затворена, 
љевкаста удубљења у кречњацима, широка од неколико па до 200 – 300м, па и 
више метара. Најчешћа дубина у овој регији им је од 5 – 10м. Према морфолошкој 
разноликости издвојено је шест типова вртача: љевкасте, карличасте, 
тањирасте, здјеласте, ведрасте и окнасте (подјелу не треба памтити). 
 Осим вртача, планински простор регије има велики број спелеолошких 
објеката: јама и пећина. Најпознатије пећине су Орловача, Липовац, Ледењача, 
Савина пећина, пећина у Боговићима и друге. Пећина Орловача, са дужином 
истражених канала од око 2500 метара, је једна од најљепших на простору Босне и 
Херцеговине. Накит пећине је јединствен по својој љепоти, а пећини су нађени 
бројни фосили и занимљиви археолошки детаљи: керамички производи, различито 
оружје и примитивна оруђа. 
Романија ја планина, источно од Сарајева, висока 1652 м (врх Велики Лупоглав). 
Она је кречњачка планина, шумовита и скоро безводна. На њој су развођа сливова 
ријека Босне и Дрине, превој Надроманија (1365 м н.в.), насеља Романија и 
Подроманија. Позната је по спелеолошким објектима (најпознатија је Орловачка 
пећина). Романијска висораван на истоку прелази у Гласиначку висораван. 
Јахорина је вјеначна планина, југоисточно од Сарајева, а пружа се у благом луку 
запад – исток. Листопадне и четинарске шуме, ливаде, планинске ријеке и потоци 
чине ову планину богатом и лијепом. У подножју планине извире велики број  
ријека, притока Дрине и Босне. Јахорина је данас познати ски и спортски центар и 
омиљено излетиште за љубитеље природе. Заједно са Бјелашницом, Игманом и 
Требевићем убраја се у олимпијске планине. 
Равна планина припада територији општине Пале, простире се правцем 
сјеверозапад – југоисток дужином од око 15 км. Облик Равне планине је сличан 
окренутом овалном тањиру, а чине га травнати плато и шумовити обод. Има доста 
сличности са њеном јужном „близанкињом“ Јахорином: вегетација, многобројни 
извори и врела, количина падавина, годишњи просјек температура, правац и јачина 
вјетрова и др. 
 Да се подсјетимо: плато је висока равница с равном или таласастом, слабо 
рашчлањеном површином, ограничена оштрим ивицама од сусједних нижих 
равничарских пространстава; разликују сеструктурни плато, вулкански плато, 
денудациони пато и др. 
 У сјеверном дијелу Источносарајевско - зворничке регије доминира планина 
Јавор, која се пружа у дужини преко 60 км, од средњег тока ријеке Дрине до 
почетног тока ријеке Дрињаче. Висинска зона планине између 400 – 1400 метара 
погодује љубитељима скијања у зимском периоду, а повољна клима, природне  
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љепоте планине, богатство флоре и фауне и очувана животна средина чине 
планину Јавор погодним подручјем за развој свих видова туризма. 

Бирач је преостор између ријека Дрине и Јадра и планине Јавор. Лудмер 
обухвата простор између Дрине и ријеке Јадра, са централним насељем Братунцем. 
Осат је географски простор јужно од Сребренице. 
  
Клима, вегетација и воде регије 
Припрема за рад – подсјетник! Границе између појединих типова климе нису 
оштре, већ су то прелазни појасеви. То се, прије свега, односи на 
умјереноконтинентални тип климе, која је заступљена на простору 
Перипанонског обода (простори до 400 м н.в.), али и у неким дијеловима Планинско 
– котлинске области. То се односи на просторе са надморском висином до 1000 м. 
Са порастом надморске висине клима постепено прелази у 
субпланинску/предпланинску, а преко 1400 м н.в. у праву планинску климу. 
 Сјеверни дио регије (од југоисточних обронака планине Мајевице па јужно 
до Сљеменске планине, планине  Деветка и Бокшанице (1281 м н.в.) се налази под 
утицајем умјерено – континенталне климе, са прелазом у субпланинску и 
планинску климу. Из јадранског басена не допиру топле ваздушне масе због 
високих планина које се налазе на југу Источносарајевско – зворничке регије, као и 
оних у Требињско – фочанској регији. Међутим, из простора Панонске низије је 
несметано притицање континенталних ваздушних маса, углавном долином ријеке 
Дрине и њене притоке Дрињаче. 
 Битне климатске одлике овог, сјеверног, дијела регије су топла љетља, а 
зиме умјерено хладне. Годишње амплитуде просјечних температура најтоплијег 
мјесеца (јул) и најхладнијег (јануар) је између 21 – 24оС. Падавине су 
неравномјерно распоређене у току године, а просјечна количина је око 850 мм 
(киша и снијег). 
 У јужном дијелу регије, у нижим дијеловима планинских масива, 
висоравнима, пољима и бројним котлинама заступљена је умјерено – 
континентална клима, да би у масивима највиших планина регије (Јахорина, Равна 
планина, Романија...) била заступљена и планинска клима. Планинска клима је 
оштрији тип климе: средње годишње температуре се крећу око 5оС, падавине се 
излучују у облику кише и снијега, који се задржава знатно дуже у односу на ниже 
предјеле. 
Вегетација.  Ова регија обилује бројним и густим шумама, листопадном и 
четинарском. Код четинара преовлађују црни бор, бијели бор, јела, обична клека и 
смрча, а од листопадних врста заступљени су најчешће буква, храст китњак, граб, 
горски јавор, цер, бреза, дивља трешња, дивља крушка, дивља јабука и др. За дио 
ове регије карактеристични су и бројни планински пашњаци. Због велике висинске 
разлике појединих подручја регије, специфичне експозиције рељефа (изложености 
рељефа сунчевим зрацима и атмосферским појавама), спратовност вегетације је 
врло изражена, као и прилагођеност вегетације врсти и квалитет земљишта. 

Посебну особеност ове регије чини вилина влас (госпина влас, женска коса, 
водена папрат), која припада терцијерној флори. Данас у Динаридима, вилина влас 
има 49 утврђених станишта. 

Воде регије. Без обзира на рубни положај, доминантан положај уријечној мрежи 
регије има ријека Дрина. Њена најзначајнија притока у овој регији је ријека 
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Дрињача је најдужа лијева притока Дрине, која се улива се у Зворничко језеро. 
Извор јој је у Федерацији БиХ, у масиву планине Коњуха (1326 m н.в.), на 
надморској висини од око 1100 m. Дужина тока, у Федерацији БиХ и Републици 
Српској, износи укупно 77 km а површина слива је 1104 km2. Осим неколико 
мањих притока, значајније су десне притоке Тишћа и  највећа притоку Јадар. На 
само 4 км ушћа Дрињаче у Зворничко језеро, она прима водом богату десну и 
највећу притоку Јадар. Дужина Јадра је 64,7 км, са површином слива 893,7 км². 
Извире испод Крка (1100 м), а улива се у Дрињачу код Кушлата. Јадар има 
планински ток. Главне притоке су му Зелени и Студени Јадар. Ријека дијели област 
Бирача на западу од Лудомера на истоку. 

Гласиначко поље, је на надморској висини од 830 – 850 метара, са основним 
правцем пружања сјеверозапад – југоисток. Хидрографска мрежа подручја 
Гласинца и Гласиначког поља је сиромашна сталним издашним изворима и 
сталним водотоцима. По рубним дијеловима поља налази се петнаестак јачих  и 
већи број  периодичних извора. Основу ријечне мреже чини ријека Решетница.   
Има ток сагласан са пружањем Гласиначког поља (сјеверозапад – југоисток) и 
завршава га понирући у отвор пећине Мегаре, на јужном дијелу поља. У љетним 
мјесецима дио доњег тока Решетнице пресуши 

Прача извире на сјеверним падинама Јахорине (1462 м н.в.) и послије 61 км 
тока утиче у Дрину (код мјста Устипрача) на 342 м н.в. долина јој је дуга и уска, 
тако да једним дијелом прелази у клисуру, Има пространслив (1125 км2), а међу 
бројним притокама највеће су: Каменички поток, Грабовица, Ракитница, Пршин и 
Липовички поток. На само 4 км прима водом богату десну и највећу притоку Јадар. 
Дуга је 64,7 км, са површином слива 893,7 км². Извире испод Крка (1100 м), а улива 
се у Дрињачу код Кушлата. Јадар има планински ток. Главне притоке су му Зелени 
и Студени Јадар. Ријека дијели област Бирача на западу од Лудомера на истоку. 
      Грабовица је лијева притока ријеке Праче. Извориште ријеке се налази на 
подручју Горовића, на јужним падинама Равне планине. Дужина тока је око 7.0 km. 
Ријека нема значајнијих притока, тако да водоток храни пар издашнијих 
извораУшће ријеке Грабовице у ријеку Прачу је на 820 m н.в. у селу Подграб, 
километар узводније од ушћа ријеке Грачанице.  
      Рзав је десна притока Дрине, а настаје од Црног (48 км) и Белог Рзава (28 км), 
који извиру у Србији. Код мјеста Доње Вардиште, на граници Србије и Босне и 
Херцеговине, ова два тока се спајају и теку под именом Рзав. Дужина Рзава са 
Црним Рзавом износи 72км. 

Ријеке на простору ове нодално – функционалне регије имају и значајн ХЕ 
потенцијал а познате су и појаве минералних и термалних вода (Вишеградска 
бања).  

Вишеградско језеро је вјештачко језеро настало преграђивањем ријеке Дрине, 
узводно од градског насеља Вишеграда. Ријека је преграђена бетонском браном 
чија је дужина 280 m а висина круне бране 79.5 m . То је омогућило стварање водне 
акумулације на надморској висини од 336 m, дужине од 34 km и запремином од 125 
милиона m3 воде за потребе хидроелектране „Вишеград“.  

Зворничко језеро је најстарија акумулација на ријеци Дрини. Језеро је настало 
подизањем 42 м високе бетонске  бране  и у њему је било акумулирано око 90 
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милиона м3 воде. Међутим, наноси Дрине засули су га око 50%, тако да су му 
смањена и првобитна површина и корисна запремина. 
 
Природна богатства регије 

 
Ова регија се може сматрати простором значајног привредног потенцијала: 

пољопривредно земљиште, шумско богатство, планинско сточарство. На рудно 
богатство указује присуство магматских стијена: лежишта метала и неметала 
(барит) и лежишта боксита (Милићи). Већ смо истакли ријечну мрежу ове регије са 
значајним ХЕ потенцијалом и могућностима изградње  бројних МХЕ (малих хидро 
електрана). На бази природних богатстава омогућен је развој више индустријских 
грана, али и развој инфраструктуре (путна мрежа, водоснабдијевање, ПТТ 
саобраћај и др.). 
 
Најважније привредне дјелатности 

 
Индустријска производња након минулог рата биљежи пад производње и 

мало је високопродуктивних индустријских објеката. Највећи значај за регију данас 
имају  фабрика глинице „Бирач“, лоцирана у индустријској зони Зворника, ХЕ 
„Вишеград“, ХЕ „Зворник“, производња и прерада неметала, производња опреме и 
резервних дијелова, хемијска индустрија, електрометална индустрија,  дрвна 
индустрија, прехрамбена индустрија, производња паркета, подова, намјештаја и 
примарна прерада дрвних сортимената. У пољопривреди значајно мјесто заузимају 
производња житарица, воћарство, сточарство, мљекарство, фарме кока носиља, 
рибњаци, 

 
Површина, број становника и густина насељености 

 
Источносарајевско – зворничку регију, чија је површина око 5000 kм2 , 

насељава (према прелиминарним резултатима пописа  из 2013. године) око 243723 
становника или 48.7 становника на км2. Процјена је такође да око 40% укупног 
становништва чини избјегло и протјерано становништво. Потребно је истаћи да је 
дио ове регије био настањен од праисторијског периода (Гласиначка висораван). У 
погледу административне подјеле, регију чини један град (Источно Сарајево) и 
осамнаест општина . Град Источно Сарајево  чини шест општина: Источна Илиџа, 
Источни Стари Град, Источно Ново Сарајево, Пале, Соколац и Трново.  

 
ИСТОЧНОСАРАЈЕВСКО - ЗВОРНИЧКА НОДАЛНО – ФУНКЦИОНАЛНА РЕГИЈА 

(Прелиминарни резултати пописа становништваа, домаћинстава и станова у Бих 2013. године) 
 

Град/општина Укупан број 
пописаних лица 

Укупан број 
домаћинстава 

Укупан број станова 

Источно Сарајево* 64 966 21 362 33 347 
Источна Илиџа* 15 233 4 987 6 820 
Источни Стари 
Град* 

1 175 442 745 

Источно Ново 
Сарајево* 

11 477 3 865 5 388 
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Пале* 22 282 7 180 11 293 
Соколац* 12 607 4 066 7 149 
Трново* 2 192 822 1 952 
Осмаци 6 172 1 690 2 399 
Зворник 63 686 18 233 23 494 
Шековићи 7 771 2 510 3875 
Власеница 12 349 3 784 5 274 
Милићи 12 272 3 677 4 933 
Братунац 21 619 6 057 8 093 
Хан Пијесак 3 844 1 410 2 122 
 Сребреница 15 242 3 986 5 335 
Рогатица 11 803 3 912 6 429 
Вишеград 11 774 4 018 6 686 
Рудо 8 834 2 876 4 671 
Ново Горажде 3 391 1 118 1 668 
УКУПНО 243 723 74 633 108 326 

Резултати прелиминарног пописа становништва, домаћинстава и станова у 
2013. години. Податке из табеле не треба памтити! 

(*Напомена! У табели су дати и збирни подаци за Град Источно Сарајево и појединачни 
подаци за његових шест општина) 

 
 
Најзначајнији привредни центри  
 
Источно Сарајево. Град Источно Сарајево (1425 км2) чини шест општина : Пале, 
Соколац, Источна Илиџа, Источни Стари Град, Источно Ново Сарајево и Трново. 
Град има повољан саобраћајно – географски положај, а преко његове територије 
пролазе четири значајне друмске саобраћајнице према Србији и Црној Гори. 
Мрежу друмских саобраћајница на подручју града чине магистрални, регионални, 
локални, али и бројни некатегорисани путеви. У привредном погледу, подручје 
Источног Сарајева располаже са значајним природним богатствима и великим 
бројем изграђених фабрика и прерађивачких објеката у индустрији, пољопривреди, 
шумарству, грађевинарству, трговини и угоститељству.  

Посматрано по дјелатностима, водећу улогу у остваривању прихода има 
индустрија са 32% укупних прихода, а иза ње слиједе трговина и туризам, 
грађевинарство и остале дјелатности. На подручју града налазе се индустријски 
погони некадашњих значајних индустријских предузећа: Енергоинвеста, Фамоса, 
ТАТ-а, Металије и Ласте. У општини Соколац деценијама је носилац развоја била 
дрвна индустрија (примарна и финална прерада дрвета). Данас су у Сокоцу 
изграђени и погони у металној индустрији (Фабрика кугличних лежајева), 
текстилној и кожарској индустрији (производња тепиха, дјечије комфекције и 
дијелова обуће).  

На подручју Источног Сарајева развијају се грађевинарство и трговина, као 
и развој тзв. мале привреде. Посебни напори чине се у афирмацији туризма, 
посебно природно – географских и културно – историјских мотива. Познато је да 
туризам игра веома значајну улогу када је у питању локално (домицилно) 
становништво и њихови приходи од туризма. 
Размислите и одговорите! Шта чини окосницу развоја туризма Источног 
Сарајева? 
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Зворник. Град на лијевој обали  Дрине, на н.в. од 144 м, под посљедњим 
огранцима планине Мајевице.  Већи дио града развио се у новије вријеме. Оно што 
Зворник карактерише је чињеница да је то значајна раскрсница путева. Иако  у 
извјесној стагнацији ( застоју у развитку привреде), због минулог рата (1992 – 
1995), и битно измијењених услова привређивања, данас у граду и околини, постоје 
и раде: Фабрика глинице „Бирач“, једно од највећих постројења у Европи; 
предузеће дрвне индустрије, „Нови извор“ – рудници неметала, производе цријеп и 
опеке, бетонске и каналиозационецијеви, сливнике, кабловске цијеви и ивичњаке; 
„Каменоломи“ – вађење и дробљење кречњака, „Фагум“ – фабрика гумених 
производа, а у граду и колини   су у функцији  фабрика обуће, фабрика одијела, 
млинско-пекарска индустрија, „Витинка“ – фабрика минералне воде, експлоатација 
пијеска и шљунка и др. 
Власеница. За ову општину је карактеристично да тек најновијим пописом 
становништва од 2013. године градско насеље Власеница има већи број становника 
од броја становника у руралним насељима.  Чињеница је да се стално смањује број 
становника у сеоском подручју, тако да се одређени пројекти развоја пољопривреде 
у овој општини дугорочно доводе у питање.  
 Мрежа друмских саобраћајница на територији општине веома је развијена, а 
највећи значај имају два магистрална пута: Милићи – Власеница – Хан Пијесак и 
Власеница – Кладањ. Водоснабдијевање урбаног центра је обезбијеђено а 
изворишта „Тишча“, а канализациона мрежа је мјешовитог типа и дјеломично је 
изграђена, углавном у ужем градском језгру. 
 У погледу привредних карактеристика, за Власеницу су  подједнако важни и 
пољопривреда и индустрија. Данас, основу пољопривредне производње чини 
производња на малим посједима, а земљиште се и даље дијели и уситњава 
механизмима насљеђивања. То значи ограничења у примјени агротехничких мјера 
и нерационалну производњу. Данас је водећа грана сточарство и воћарство, а на 
подручју општине егзистирају мини фарме. 
 Носилац индустријске производње у општини је је предузеће „Алпро“ – 
производња алуминијских профила, елоксиране и пластифициране алуминијске 
браварије. С обзиром да подручје општине располаже с великим шумским 
богатством, развијена је и дрвно-прерађивачка индустрија и производња 
намјештаја. Од индустријских погона треба истаћи и развој текстилне индустрије, 
мрежу предузећа услужних дјелатности (трговинске, угоститељске и  занатске 
радње). Природни потенцијали и културно – историјске вриједности омогућавају 
развој неколико грана туризма. 
 
Вишеград. Развој општине Вишеград се заснива на природним ресурсима 
(минерална богатства, дрвна маса, хидро потенцијали, индустријски капацитети). 
Од укупне површине општине око 60% обухватају шуме, пашњаци 10%, ливаде 
10%, те вртови и воћњаци 12%. У  Вишеграду, као привредном центру општине, 
данас водећу улогу имају: 
- ХЕ на Дрини „Вишеград“ , чија је просјечна производња 1120 GWh годишње. 
- хемијска индустрија А.Д. „Терпентин“, 
- творница ваљчаних лежајева „УТЛ“, 
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- фабрика „Унис – Уша“, грађевинско-индустријско предузеће „Гранит“, 
електрометална индустрија „Металац“, предузеће дрвне индустрије „Варда“ и др. 
- туризам: Вишеградска бања 
 Развој друштвених дјелатности има, такође, значајну улогу у општини и 
урбаном насељу Вишеград.  То обухвата развој образовања, здравства, културе и 
културних дјелатности и спорта. 
 
 
Рогатица. Општина Рогатица простире се у југоисточном дијелу Репубике Српске, 
има површину од 664 км2 и 11803 становника (Прелиминарни резултати пописа 
2013. године). На подручју општине постоји низ прерађивачких капацитета дрвне 
индустрије, шумарства, транспортне дјелатности, пољопривредне производње, 
металне и текстилне индустрије, грађевинарства и графичких услуга, и др. Данас су 
носиоци развоја општине и града: 
- „Агрокомбинат“ – пољопривредна производња и сточарство , 
- фабрика пречистача, дрвна индустрија,  
- „Стандард“ – грађевински, занатски и инсталатерски радови, и др. 
- ХЕ „Месићи“. 
 
 
 
Милићи. На око  километар од  саставака Зеленог и Студеног Јадра, формирало се 
урбано насеље Милићи, град новијег датума, израстао на по стандардима 
(вриједностима) савремене архитетктуре. Стога није чудно да Милиће називају 
градом младости. Насеље је смјештено у плодној котлини, на надморској висини од 
257 м н.в. Милићи су дуго времена били сеоско насеље (сеоце), да би 70-их година 
ХХ вијека, након почетка експлоатације руде боксита, постали рударско насеље, а 
након тога савремено урбано насеље, препознатљиво позеленилу и уређењу јавних 
површина. Рудно и шумско богатство представљају повољне услове за још бржи 
економски развој насеља и општине. Основу тога развоја чине „Боксит“ и Шумско 
газдинство „Милићи“. Акционарско друштво „БОКСИТ“, са више од 1500 
запослених, носилац је развоја општине, али и доброг дијела регије. На бази 
шумског богатства у Милићима је подигнут један од највећих производних 
капацитета за примарну прераду букове обловине на нашим просторима (фабрика 
„6. август“).  

 
 

 
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ! 

 
 На физичкогеографској карти анализирајте рељеф Источносарајевско – 
зворничке регије, од сјевера (Зворника) према југу регије. Шта можете 
закључити? 

 Посматрајте ток ријеке Дрине! Које су хидроелектране на овој ријеци у 
Источно сарајевско - зворничкој регији? Које су најзначајније притоке 
Дрине у Републици Српској? 
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 Да ли на подручју ваше општине има малих хидроелектрана (МХЕ)? Уз 
помоћ вашег наставника анализирајте њихов утицај на животну средину! 

 Уз помоћ текста и географске карте пронађите најпознатије бање 
Источносарајевско  – зворничке регије! 

 На контурној карти Источносарајевско – зворничке регије означите 
најважније друмске и жељезничке саобраћајнице! 

 
Требињско – фочанска регија 
 
 Требињско – фочанска регија захвата јужни дио Републике Српске, односно 
југоисточни дио Босне и Херцеговине. Регија је биполарна, односно има два водећа 
урбана и развојна центра: Требиње и Фочу. У састав регије улази један град 
(Требиње) и девет општина. На сјеверу граничи са Источносарајевско – 
зворничком регијом (општине Рудо и Устипрача) и Федерацијом Босне и 
Херцеговине (Сарајевски кантон). На западу Требињско – фочанска регија граничи 
са Херцеговачко – неретванским кантоном а на истоку са Републиком Црном 
Гором (државна граница Босне и Херцеговине и Републике Црне Горе). Изнад 
(сјеверно) познатог љечилишта Игало (Црна Гора) је тромеђа Босне и Херцеговине 
(Републике Српске), Републике Црне Горе и Републике Хрватске. Вањске границе 
регије према Црној Гори и Хрватској и границе унутар Босне и Херцеговине 
показује да ова регија има трансгранични (прекогранични) положај. Важније 
саобраћајнице које спајају Босну и Херцеговину са Црном Гором и  јужном 
Хрватском, пољопривредна производња која има обезбјеђено тржиште и бројни 
туристички мотиви су значајна развојна шанса ове регије. 
Покушајте одговорити! Потражите помоћ вашег наставника! 

 Који  међународни путни правци  иду преко ове регије? Пронађите их на 
географској карти! 

 Који су то пољопривредни производи ове регије који имају осигуран пласман 
на туристичким тржиштима Црне Горе и Хрватске и могу донијети 
значајан девизни приход?  

 Које су ријеке ове регије погодне за рафтинг, а које планине за 
планинарство, скијање и алпинизам? 

 Можете ли навести неке објекте значајне за развој вјерског туризма у овој 
регији? 
Водећи центри ове регије су  Фоча у сјеверном дијелу и Требиње у јужном 

дијелу регије.  
 

Рељеф, клима и вегетација регије 
 
У рељефном смислу Требињско - фочанска регија припада Босанско – 

херцеговачкој регији високог крша. Крш (карст или крас – по предјелу Крас између 
града Трста и  планине Снежника) је скуп облика рељефа и хидрографских појава 
које се јављају у областима изграђеним од стијена растворљивих у води (кречњак, 
доломит, гипс). Облици у кршу (карсту) су резултат хемијске и механичке ерозије  
тим стијенама. 
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Да се подсјетимо! Крашки (кршки) процес је хемијски процес растварања стијена, у првом реду 
карбонатних стијена (кречњаци, доломити, магнезити), под утицајем воде која садржи СО2. Јавља се 
у областима гдје су падавине, бар у једном дијелу године, течне и гдје њихова количина већа од 
њиховог непосредног испаравања. Крашки процес условљава условљава посебне облике рељефа 
(крашка поља, увале, вртаче, шкрапе, пећине и јаме)) и карактеристичне хидрографске прилике у 
областима у којима је развијен (вода тече посебним системом подземних канала и пукотина, извори 
и врела одликују се великом издашношћу, водени токови чеасто пониру у крашким пукотинама – 
понорнице). 

За ову регију карактеристичне су бројне високе планине, заравни и крашка 
поља. На сјеверу регије доминира планина Трескавица, вјеначна планина западно 
од Фоче, са највишом котом од 2088 м. Знатним дијелом је под листопадном и 
четинарском шумом, а на њеним обронцима су бројни извори ријечица, притока 
Неретве, Босне и Дрине. Трескавица је планина која је подијељена 
међуентитетском линијиом разграничења, при чему нису поштоване географске 
законитости. Административно је подијељена између општина Трново и 
Калиновик. На самој планини налази се и удолина под називом Гвозно. На 
Трескавици постоји једно веће (Велико језеро) и три мања језера (Црно, Бијело и 
Платно). 

Лелија (2032 м н.в.), планина која се простире у смјеру запад – исток, 
између горњег тока Неретве и ријеке Бистрице (лијеве притоке Дрине). Богата је 
шумама и ливадама. Извори бројних водотокова су у нижим зонама планинског 
масива. 

Зеленгора,  са највишом котом Брегоч  (2014 м н.в.), простире се између 
изворишта Неретве, Сутјеске и Говзе. Нижи дијелови планине су под густом 
буковом и храстовом шумом, а виши под четинарским шумама и ливадама. 
Зеленгора је у ствари пространа висораван, коју красе бројни извори и језера. Има 
их укупно осам; већа су Штиринско језеро, Котланичко, Доње баре и Орловачко, а 
мања Кладопољско, Црно, Горње баре и Бијело језеро.  

Маглић спада, такође, у високе вјеначне планине, и налази се на граници 
Босне и Херцеговине и Црне Горе. Простире се између ријеке Пиве у Црној Гори и 
ријеке Сутјеске у Републици Српској. Највиша кота Маглића у Републици Српској 
је 2386 м н.в., а црногорски Маглић је висок 2388 м. У сјеверозападном дијелу 
Маглића налази се прашума Перућица, као дио Националног парка „Сутјеска“. 
Информативни текст! Највриједнији бисер у низу природног богатства Националног парка је 
строго заштићени резерват Перућица, једна од ријетких сачуваних прашума Европе. Сада већ давне 
1938. године, шумари су приликом израде елабората на планини Маглић, у сливу ријеке Перућице, 
у ували између Маглића, Волујака и Снијежнице, пронашли прекрасне састојине букве, јеле и 
смрче, чија је дрвна маса прелазила 1000 м3 по хектару, а висина појединих стабала достизала преко 
50 метара. Шумске састојине Перућице нису имале премца у Динаридима, не само по дрвној маси и 
висини, већ и по саставу, изгледу и љепоти. Све је то био разлог да се подручје са површине од 1234 
хектара, након Другог свјетског рата, прогласи природним резерватом. 

Волујак је висока планина и карстна (крашка) висораван на граници Босне и 
Херцеговине/Републике Српске и Црне Горе, са највишим врхом од 2336 м. 
Највиши дио планине су Широка точила.  Рељеф планине је карстни и леднички; 
глацијално Волујачко језеро је на 1660 м н.в.. Планина је под шумама и 
пашњацима, а њеним западним подножјем води пут Гацко – Фоча. Планински 
систем Волујака има већи број спелеолошких објеката, извора и врела. Од врха 
Велики Волујак (2336 м н.в.), на запад, до  Националног парка „Сутјеска“, дио 
масива планине је на територији Републике Српске.  
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Баба је планина на подручју Рудина, карстног подручја у југоисточној 
Херцеговини. Баба -планина се налази југозападно од Гатачког поља а основни 
правац пружања јој је исток – запад. Административно, планина  захвата подручје  
општина Гацка и Билеће. Највиши врх је Ђед (1735 м н.в.) у централном дијелу 
масива планине Планина има изразите карстна својства: безводност, огољелост, са 
мало обрадивог земљишта, слаба насељеност. Значајнији спелеолошки објекти су 
Вилина пећина и пећина на локалитету Орловића; најважнији извори су Коритник 
и Смрдељ.  

Бјеласница је планина на  југу Републике Српске, у Херцеговини, на 
простору карстне (крашке) области Хумина. Правац пружања јој је динарски, 
сјеверозапад – југоисток и паралелан је са правцем пружања Поповог поља. Као и 
цијела област Хумина, планински простор Бјеласнице представља пасивну и слабо 
насељену карстну област. Највиши врх је Мотка (1395 м).  

Вележ је једна од познатијих планина у Херцеговини. Простире се 
сјевероисточно од града Мостара, у смјеру сјеверозапад – југоисток. Рељефно 
представља наставак планине Прења. Највиши врхови су Ботин (1967 м н.в.) и 
Брасина (1897 м н.в.). Већим дијелом масив Вележа је оголио и кршевит, али се 
велика пространства планине користе за љетну испашу стоке, посебно оваца. 
Западни дио планине Вележа је у Федерацији БиХ, источни дио у Републици 
Српској, а међуентитетска линија разграничења иде преко кота Ботин (1967 м) и 
сјеверно, преко коте Велико Рујиште (1703 м). 

Видуша је планински масив  између  градова Требиња, Билеће и Љубиња. 
Видуша има динарски правац пружања (сјеверозапад – југоисток) на подручју 
херцеговачких Хумина. Највиши врх је Велики Тисовац (1328 м н.в.). Нема 
површинских токова, а од шумске вегетације најзаступљеније су шуме букве, јеле и 
смрче.  

Требињско – фочанску регију карактеришу и значајна крашка поља, највећа 
удубљења у красу с равним дном и стрмим странама. Дуга су од 2 – 60 км, а 
јављају се у областима дубоког краса. Најпознатија крашка поља у регији су: 
Гатачко, Дабарско и Требињско поље. 
  Гатачко поље је крашко/карстно поље у сјевероисточном дијелу 
Херцеговине (Република Српска), са површином од око 67 км2, и са динарским 
правцем пружања (сјеверозапад – југоисток) представља високо карстно/крашко 
поље, смјештено на надморској висини од 920 до 960 метара. Условно се дијели на 
два дијела, доње и горње поље. Доње поље представља Гатачко поље у ужем 
значењу, док је горње поље његов југоисточни дио, на висини између 950 и 1000 
метара. Гатачко поље лежи између планинских масива Бјеласнице (1867 м), Бабе 
(1735 м), Сомина (Бобија, 1554 м) и Лебршника (1985 м). Кроз поље протиче 
понорница Мушница.  

 Дабарско поље је карстно/крашко поље у Херцеговини, јужно од Невесиња, 
смјештено у висинској зони између 470 – 550 метара. Површина му износи око 30 
км2, дужина око 21 км а просјечна ширина овог поља је око 3.5 км. Од нижег 
Фатничког поља одвојено је кречњачком пречагом ширине до 3.0 км. Дабарско 
поље представља школски  примјер периодично плављеног поља, у којем период 
плављења траје углавном од новембра до краја маја.  
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Фатничко поље (око 9.0 км29 спада у ред средње високих поља источне 
херцеговине. Простире се југоисточно од Дабарског поља. Спада у групу 
периодично плављених поља. Кроз поље протиче понорница Фатничка ријека 
(Ријека). 

Требињско поље (18 км2) и Попово поље (185 км2) су примјер ниских поља 
источне Херцеговине. Кроз оба поља протиче ријека Требишњица, некада најдужа 
понорница Европе. Завршетком хидротехничких захвата у Поповом пољу, 
бетонирањем корита ријеке требишњице и усмјеравањем њених вода на постројења 
ХЕ на Свитави (мјесто код Чапљине, у ФБиХ), спријечена је могућност настанка 
периодичног језера, а тиме су створени услови пољопривредне производње у току 
цијеле године. 

Борач је предио у Требињско – фочанској регији, исконске, нетакнуте 
природе и незагађене животне средине, извориште и долина горњег тока ријеке 
Неретве. Смјештен је у географском простору којег затвара са сјевера планина 
Зеленгора (2014 м н.в.), са истока Волујак и Лебршник , са запада Црвањ  а на југу 
су Вучево ( и Површ . На источном дијелу Борача је извориште ријеке Неретве (213 
км), јужно од Јабучких стијена, у масиву Зеленгоре. Између локалитета Држирепа 
и Гредељ шуме су Извори Неретве (атари села Зуровић и Доња Лука), а низводно 
од ових извора ток Неретве од потока прераста у праву ријеку захваљујући лијевој 
притоци Зуровића потоку и десним притокама Бистрици и Придворничком потоку.  
Борач је привредно неразвијен крај, са бројним селима и засеоцима на лијевој и 
десној долинској страни Неретве, које је захватио процес деаграризације и 
депопулације. 
Информативни текст! Хумине, крашка област око доњег тока ријеке Неретве. Чини је ниска 
кречњачка површ просјечена дубоком долином Неретве а присуством бројних вртача. Највеће 
крашко поље је Попово поље. Хумине представљају, углавном, пасивну и слабо насељену крашку 
бласт. Рудине, крашки крај у југоисточној Херцеговини, између Љубиња, Гацка и Билеће. То је 
изразито крташки предио: безводан, оголио, са мало обрадивог земљишта. Рудине су ријетко 
насељене, а становништво се углавном бави сточарством. Настављају се у  западну Црну Гору, гдје 
их називају Опутне рудине. 
 
Клима Требињско – фочанске регије. За одређивање климатских карактеристика 
ове регије могу се користити подаци више метеоролошких станица. С обзиром на 
утицај копнених ваздушних маса, утицај Медитерана, вегетацијски покривач  и 
надморску висину појединих подручја регије, можемо констатовати да у регији, у 
климатском погледу, постоји више климатских утицаја: Требињско и Попово поље 
су под јачим утицајем јадранске климе, Гатачко и Невесињско поље имају 
планинска климатска и вегетациона обиљежја, док Фатничко и Дабарско поље 
имају прелазна климатско – вегетацијска обиљежја (од субмедитеранских ка 
планинским). За простор високих планина (Маглић, Трескавица, Лелија, Зеленгора, 
Волујак и др.), климу можемо подијелити у три зоне: предјели предпланинске, 
планинске и алпске климе (највиши дијелови планина, изнад 1800 м н.в.). Предјели 
предпланинске климе непосредно се надовезују на подручја са умјерено-
континенталниом климом . Обухватају просторе изнад долине горњег тока Дрине, 
као и подручја њених притока (Јањина, Бистрица, Сутјеска и Ћехотина). 
 
Вегетација регије. Планински дио источне Херцеговине одликује развијена 
шумска вегетација, а доминирају шуме букве и четинара (бор, јела и смрча). На 
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подручју Хумина и Рудина заступљене су слабије развијене шумске заједнице 
граба, јасена, храста, цера и храста медунца. За разлику од  источне Херцеговине, 
планински дио регије, посебно Национални парк „Сутјеска“, имају значајно 
богатство биљног (и животињског) свијета. У овом дијелу регије присутно је око 
2600 врста биљака, са великим процентом ендемичних врста (ендеми су врсте 
биљака и животиња чија је распрострањеност строго ограничена на одређену 
област).  Прелазни карактер климе планинског простора одговара мјешовитом 
саставу шумских биљних заједница, распоређених у четири висинска појаса 
вегетације:  

 брдски појас, са шумама букве и састојинама црног граба, 
 горски појас, са шумама букве, јеле, и смрче, 
 предпланински појас, са шумама букве и смрче, 
 планински појас, са клековином бора. 

 
У овој регији налазимо  све биљне врсте и вегетацију, коју налазимо у високим 
планинама Динарског система. Напоменимо још једном чињеницу да је очување и 
заштита Перућице у њеном природном стању, без интервенције човјека, један од 
главних задатака Националног парка „Сутјеска“. Наиме, у резервату је све 
препуштено природи.  
Не заборавимо! Живи свијет Перућице, изражен кроз вегетацију (фитоценозе и биљне заједнице, 
екосистеме, флору, фауну и др.) је веома разноврстан и богат. 
 
Хидрографске посебности регије.  
 
Припрема за рад! У тексту који се односи Добојско – бијељинску регију пронађите  опис ријеке 
Дрине. На географској карти нађите њене изворишне саставнице, Пиву и Тару и најзначајније 
притоке у Републици Српској и Федерацији БиХ.  

Хидрографску мрежу Требињско – фочанске регије чине ријеке сливног 
подручја Дрине и Требишњице, планинска језера и бројна врела  извори.  
Најзначајније ријеке сливног подручја Дрине у овој регији су Сутјеска, Хрчавка,  
Перућица, Говза и Бистрица.  

Сутјеска је планинска ријека, врло брза, са просјечним падом од 30 ‰ (на 
сваких километар тока ријеке пад износи 30 метара). Извире на падинама планине 
Волујака, на око 1500 м н.в., има дужину од око 35 км, а слив јој захвата површину 
од око 312 км2. Сутјеска Дрини просјечно сваке секунде даје око 13 м3 у једној 
секунди. Најважније лијеве притоке Сутјеске су Јабушница и Хрчавка, а десне 
Сушки поток и Перућица. 
Покушајте! Уз помоћ вашег предметног наставника, одредите надморску висину ушћа Сутјеске у 
Дрину, ако знате њен просјечан пад (30 ‰), висину извора (1500 м н.в.) и дужину тока (35 км). 
 Хрчавка има бројне изворе у шумовитим предјелима источних падина 
планинског масива Оборено Точило, са врховима Орловача , Козје стране и јужних 
падина. Дужина тока је око 13.5 км, а висинска разлика изворишта и ушћа је око 
1030 м. Ријека Хрчавка има једну од најљепших клисура у Републици Српској, која 
се одликује бројним каскадама и брзацима. 
 Перућица је десна притока Сутјеске, дугачка око 6.5 км, а цијели ток 
протиче кроз прашуму Перућицу. Има предиван водопад Скакавац, висок око 70 
метара, а најљепши поглед на тај водопад је са Драгош Седла.   
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Бистрица је лијева притока Дрине, а извире у масиву планине Трескавице. 
Изворишну челенку чини десетак мањих извора и потока а сам извор ријеке се 
налази у једној пећини (1280 m н.в.), на локалитету Сиљевице. Дужина ријеке 
износи 43.3 km, површина слива је 425.0 km2 а ушће је на локалитету Вучијак, у 
близини Фоче, на 394 m н.в. Најзначајније лијеве притоке су Драженица (10.8 km) и 
Ријека (Миљевка – 13.2 km) а десне Отеша (15.2 km) и Говза (21.9 km). 
Информативни текст!  У сливу ријеке Бистрице планирана је изградња 24 МХЕ (мале 
хидроелектране) са инсталисаном снагом од 79.325 MW и просјечном годишњом производњом од 
327.71 GWh. Истовремено, планирана је изградња МХЕ у Националном парку „Сутјеска“, на 
ријекама Сутјесци и Хрчавци. У Републици Српској је покренута петиција  (групни захтјев грађана 
у виду писменог поднеска органима власти  и јавности Републике Српске) за спас Националног 
парка „Сутјеска“. Да ли су МХЕ и мале количине струје које ће се из њих добити довољан разлог да 
буду изнад јединственог природног подручја у Европи. Размислите и о томе поразговарајте са 
вашим предметним наставницима географије и биологије, али и вашим укућанима. 
 
Сливно подручје ријеке Требишњице 

 
Ријека Мушница има изворишну челенку испод планине Лебршника, а 

главни изворишни крак Мушнице је ријека Врба, која се са већим бројем водотока 
улива у језеро Клиње. Из језера Клиње отиче ријека Мушница, најзначајнија ријека 
Гатачког поља. Њена највећа притока је ријека Грачаница, која има туристичко 
излетничку и рекреативну функцију. Ријека Заломка је периодични водоток, јер у 
љетним мјесецима потпуно пресуши. Заломка понире на ободу Невесињског поља, 
а поново се јавља на контакту дна Дабарског поља, под именом Вријека. 
 Требишњица (97 км) је најзначајнија и најпознатија ријека источне 
Херцеговине. Извориште јој је у масиву планине Лебршник, одакле под 
различитим именима (хидронимима) тече површински и подземно, да би се под 
именом (хидронимом) Требишњица појавила у близини града Билеће. Након 
изградње ХЕ Гранчарево (1965 год.) формирано је вјештачко Билећко језеро. 
Низводно од бране Гранчарево ток Требишњице пролази Лаством и утиче у језеро 
Горица, још једно вјештачко језеро, настало преграђивањем Требишњице. Кроз 
Попово поље корито ријеке Требишњице је бетонирано и тиме је спријечена 
могућност губитка воде у понорима 

Ријека Неретва (228 км) својим изворишним дијелом се налази у 
Требињско – фочанској регији. Извире на падинама планине Лебршник и тече 
дубоком долином према сјеверозападу. Њен слив има површину од 11800 км2, а на 
ушћу  у Јадранско море уноси просјечно сваке секунде 348 м3 воде. У горњем току 
њена клисураста долина има изглед кањона, дубоког од 800  - 1200 м. На Неретви 
је код града Јабланице подигнута брана и формирано вјештачко језеро. У свом 
горњем току, у Републици Српској, то је брза, плаховита ријека, бистре, зеленкасте 
боје, са великим туристичким потенцијалом. 
Језера Требињско – фочанске регије 
Језера Зеленгоре. Зеленгора (2014 м н.в.), висока планина из система Динарида, 
позната је и по својим језерима. Има их осам, већа су: Штиринско, Котланичко, 
Доње баре и Орловачко језеро, а мања Кладопољско, Црно, Горње баре и Бијело 
језеро. Штиринско језеро је највеће и налази се у сјеверозападном дијелу 
Зеленгоре. Орловачко језеро је познато и под сљедећим именима: Зеленгорско 
језеро, језеро испод Љељена, Бориловачко језеро и Језеро под Стогом. 
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Планина Црвањ. На овој планини се налази Улошко или Бацко језеро, смјештено 
између изворишног дијела Неретве и Невесињског поља. Воду, као и остала 
планинска језера добија од падавина, извора и  краћих притока, а губи испаравањем 
и отоком (ријеком која отиче из језера). 
Језера источне Херцеговине.  У источној Херцеговини, осим периодичних језера у 
неким крашким пољима, налазе се и три вјештачка језера. Билећко језеро се налази 
јужно од града Билеће. Познато је и под именом Мирушко језеро, јер је 
формирањем ове акумулације потопљено Мирушко карстно удубљење са долином 
понорнице (мирушка завала). Језерска акумулација својом површином и 
запремином већим дијелом припада Републици Српској а мањим Црној Гори. 
Информативни текст!Акумулација је настала 1968. године, преграђивањем тока ријеке 
Требишњице, 17 km низводно од Билеће  и подизањем лучне бране сјеверно од села Гранчарево, на 
надморској висини од око 400 m. Дужина бране по круни износи око 440 m а конструктивна висина 
123 m. У вријеме максималног нивоа језерске воде, висина воденог стуба на изворишту 
Требишњице износи око 70 m а код саме бране 104 m. Корисна запремина акумулације износи 
1082.3 106 m3 а површина језера зависи од нивоа воде и може да достигне вриједност од око 33.0 
km2. Средњи годишњи протицај износи 71.0 m3/s. Из Билећког језера вода отиче ка другом 
акумулационом басену, Горичком језеру. 
Осим значајног хидроенергетског потенцијала, три агрегата номиналне снаге по 60 MW и 
просјечном годишњом производњом од 479.4 GWh, Билећко језеро има значајан туристичко – 
рекративни и риболовни потнцијал.  Купалишна сезона је у току љетних мјесеци, када температура 
језерске воде може да достигне температуру од 26оС. Ихтиофауна представља значајну туристичку 
вриједност Билећког језера и огледа се у бројним салмонидним и ципринидним врстама: сом, 
шаран, амур, деверика, клен, стругач, црвенперка, бабушка и др. Од штеточина у Билећком језеру 
заступљена је само сунчица – златни караш, у приобалном појасу. Језеро има и добре услове за 
развој наутичког туризма, посебно кајака на мирним водама. 
   Горица (Горичко језеро) је језеро на ријеци Требишњици. Код села Горице, 
око три километра узводно од града Требиња, ријека Требишњица је преграђена 
браном високом 33.5 m, што је омогућило формирање водне акумулације. Вода из 
Горичког језера се користи, једним дијелом, за одржавање биолошког минимума 
ријеке Требишњице, а основна функција је покретање турбина ХЕ „Дубровник“.  

 Градац (Клиње) једна од најстаријих вјештачких акумулација на 
Балканском полуострву, сјеверно од Гатачког поља, односно осам километара од 
Гацка. Језеро је настало подизањем бране од 26 m на мјесту гдје се три водотока – 
Врба, Драмешница и Жањевица (Јасеничка ријека) као клин спајају у један – 
Мушницу. Највећа количина воде користи се за потребе ТЕ „Гацко“. 
Природна богатства регије.  Геолошка грађа ове регије добро је испитана, 
посебно источне Херцеговине, Резултати бројних истраживања показали су да се у 
овој регији налазе појаве одређених метала и неметала, а да економску вриједност 
имају лежишта угља у гатачком басену и Миљевини (код Фоче). У подручју 
Невесиња бокситна лежишта су бројна, али немају економски значај. Појаве 
боксита утврђене су и у подручју Рудина. Појава мангана утврђена је на планини 
Лебршник, а у близини Требиња утврђене су појаве асфалта. Посебно минерално 
богатство представљају бројна лежишта квалитетног грађевинског камена. 
 Воде као природно богатство ове регије се све више користе у енергетске 
сврхе, водоснабдијевање, туристичко – рекреативне сврхе, наводњавање и др.  
Такође, када су у питању природна богатства , изузетан значај за регију имају 
плодна тла, планински пашњаци и шумско богатство ( шуме букве, храста, црног 
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бора, цера, граба и др.). Карактеристичне животињске врсте, као основ ловног 
туризма регије, су: срна, дивокоза, мрки медвјед, дивља свиња и вук.  

 
Површина, број становника и густина насељености 
 
 Требињско – фочанска регија, чија је површина око 7000 км2 има (према 
прелиминарним резултатима пописа из 2013. године) 100269 становника, односно 
14.3 становника на км2. Простор ове регије развијао се у веома сложеним 
друштвеним и економским приликама током историје. Први поузданији 
материјални остаци указују на густу насељеност регије, посебно источне 
Херцеговине, у римском периоду. За вријеме Римљана ови крајеви су имали 
веомабрз развој што потврђују бројни остаци градова, цеста, комуналних објеката и 
споменика културе. У погледу административне подјеле регију чини један град 
(Требиње) и девет општина. 

 
ТРЕБИЊСКО-ФОЧАНСКА НОДАЛНО – ФУНКЦИОНАЛНА РЕГИЈА 

 (Прелиминарни резултати пописа становништваа, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године) 
 

Град/општина Укупан број 
пописаних лица 

Укупан број 
домаћинстава 

Укупан број станова 

Град Требиње 31433 9630 13777 
Чајниче 5449 1660 2453 
Фоча 19811 6521 10255 
Калиновик 2240 770 1672 
Источни Мостар 280 82 161 
Гацко 9734 2770 3964 
Невесиње 13758 4065 5871 
Берковићи 2272 649 1040 
Љубиње 3756 1095 1791 
Билећа 11536 3319 4812 
УКУПНО 100269 30561 45796 

Резултати прелиминарног пописа становништва, домаћинстава и станова у 
2013. години. Податке из табеле не треба памтити! 

 
Најважније привредне дјелатности. Водеће привредне дјелатниости, засноване 
на природним богатствима регије, клими, богатству вода и др. Најзначајнији развој 
у примарном сектору имају: пољопривреда (призводња етеричних уља и љековитог 
биља, воћарство и повртларство, узгој стоке и рибе) и шумарство. На бази 
пољопривредне производње развија се прехрамбена индустрија (млијечни 
производи, производња висококвалитетних вина, производња меда и сл), а 
шумарство је основа развоја дрвне индустрије и индустрије намјештаја. 
Висококвалитетне изворске воде се данас користе за пунионице воде  према 
највишим свјетским, еколошким и здравственим стандардима. Једна од тих вода је 
„Рајска вода“, која се пуни у Чајничу. Код индустријске производње водећу улогу 
има енергетски сектор, односно производња струје (ХЕ и ТЕ), затим металска 
индустрија (производња жице, алати за машинску индустрију), текстилна , дрвна и 
прехрамбена индустрија. На крају можемо рећи да туризам постаје све важнија 
привредна дјелатност, а разлог су ријеке, језера, планине, културни и историјски 
споменици регије, као и близина Јадранског мора. 
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Најзначајнији привредни центри 
 
Требиње је центар општине, која се налази на југу источног дијела републике 
Српске. Историјско име Требиња потиче од ријечи Трибунија (лат. tribunus – војни 
заповједник). Можемо закључити да је у Требињу некад била римска војничка 
посада, којом је трибун заповједао. Требиње је водећи  управни, административни, 
развојни, образовни, културни, здравствени и спортски центар требињске нодалне 
функционалне мезорегије. Дејтонским споразумом општина  Требиње изгубила је 
29% општинске територије, која је након минулог рата припала Федерацији Босне 
и Херцеговине. Општина и град Требиње  су тржиште за низ индустријских 
производа, али и важан извозник пољопривредних производа. Требиње је један од 
најзначајнијих привредних центара Источне Херцеговине  а  носиоци привредног 
развоја општине су: „ХЕТ“ – производња и пренос електричне енергије, „Електро –
Херцеговина“, „Индустрија алата“, „Херцеговина путеви“, „Новотекс“, „Агрокоп“, 
„Попово поље“ и др.(Називе носиоца привредног развоја у Требињу не треба 
памтити). 

 Требињска мезорегија посједује и значајне туристичке потенцијале. Ту 
спадају геоморфолошки мотиви који чине карстна (крашка) поља, пећине и 
планински масиви, затим биогеографски мотиви и антропогено – географски 
потенцијали. 

Фоча, град и центар истоимене општине (1083 kм2) на обалама Дрине и 
Ћеотине (десна притока Дрине) је центар важних путних праваца према Горажду 
(Београду), Никшићу, Херцег Новом, Дубровнику и Сарајеву (Бањој Луци). Кроз 
историју овај град мијења више пута име: Хотча, Хоча, Србиње, Фоча. Водеће 
привредне дјелатности су шумарство, дрвна индустрија, рударство и металска 
индустрија. У перспективном развоју привреде ове мезорегије важно мјесто 
заузимају туризам и хидроенергетски потенцијал Дрине. 

Гацко, град који се спомиње први пут 1276. године је сједиште општине 
(736 км2) у југоисточном дијелу Републике Српске. Главни носилац привредног 
развоја општине и града су „Рудник и Термоелектрана Гацко“ (РиТЕ Гацко). 
Термоелектрана има 300 MW инсталисане снаге са просјечном годишњом 
производњом електричне енергије од 1518 GWh.  Осим угља и производње струје, 
за Гацко, шумски потенцијали представљају такође основу за развој дрвне 
индустрије. 

Невесиње, град и општина који свој привредни потенцијал у регији, али и 
шире, захваљују мљекари „Пађени“. Данас је то савремено опремљен индустријски 
погон са дневном прерадом од 25000 литара млијека. Значај мљекаре је и то да има 
преко 800 кооопераната са подручја регије: Билеће, Берковића, Гацка, Требиња, 
Калиновика, Фоче и других насеља. Треба истаћи чињеницу да мљекара стално 
осавремењује своје производне капацитете. 
 

 
Информативни текст! Некадашња Херцеговина (Стара Херцеговина) обухватала је етнички и 
просторно компактну цјелину од полуострва Пељешца и долине Неретве на западу до 
Бококоторског залива на истоку, укључујући ту западне и сјеверне дијелове Црне Горе (Никшић са 
околином, Пиву, Тару, те дио Рашке области (Пријепоље са околином). У тим границама 
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Херцеговина је егзистирала у разним облицима политичке организације све до пред крај XVIII 
вијека. Берлинским конгресом, 1878. године Црна Гора је призната као независна држава, а у њен 
састав ушао је дио Херцеговине. Поразговарајте о томе са наставником историје. 

      
Требиње- главни урбани центар требињске мезорегије 

 
  

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ! 
 Који дио географског простора Републике Српске припада Требињско – 
фочанској  регији? 

 Подсјетите се на најистакнутије планине регије и њихове највише коте. 
Пронађите их на географској карти! 

 Која су највећа крашка поља Требињско – фочанске регије и које су им 
битне одлике? 

 Хидрографија Требињско – фочанске регије је сложена.  Којим ријечним 
сливовима припадају површински токови регије? Који ријечни токови 
припадају сливу Требишњице? 

 Какво је ваше мишљење о пунионицама воде? Да ли сте осим „Рајске воде“ 
чули за још неке воде на тржишту Републике Српске? Да ли се у вашем 
домаћинству конзумирају те воде, и због чега? Поразговарајте са вашим 
наставником и другим ђацима о тој појави! 

 Требињско – фочанска регија 
 
 Требињско – фочанска регија захвата јужни дио Републике Српске, односно 
југоисточни дио Босне и Херцеговине. Регија је биполарна, односно има два водећа 
урбана и развојна центра: Требиње и Фочу. У састав регије улази један град 
(Требиње) и девет општина. На сјеверу граничи са Источносарајевско – 
зворничком регијом (општине Рудо и Устипрача) и Федерацијом Босне и 
Херцеговине (Сарајевски кантон). На западу Требињско – фочанска регија граничи 
са Херцеговачко – неретванским кантоном а на истоку са Републиком Црном 
Гором (државна граница Босне и Херцеговине и Републике Црне Горе). Изнад 
(сјеверно) познатог љечилишта Игало (Црна Гора) је тромеђа Босне и Херцеговине 
(Републике Српске), Републике Црне Горе и Републике Хрватске. Вањске границе 
регије према Црној Гори и Хрватској и границе унутар Босне и Херцеговине 
показује да ова регија има трансгранични (прекогранични) положај. Важније 
саобраћајнице које спајају Босну и Херцеговину са Црном Гором и  јужном 
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Хрватском, пољопривредна производња која има обезбјеђено тржиште и бројни 
туристички мотиви су значајна развојна шанса ове регије. 
Покушајте одговорити! Потражите помоћ вашег наставника! 

 Који  међународни путни правци  иду преко ове регије? Пронађите их на 
географској карти! 

 Који су то пољопривредни производи ове регије који имају осигуран пласман 
на туристичким тржиштима Црне Горе и Хрватске и могу донијети 
значајан девизни приход?  

 Које су ријеке ове регије погодне за рафтинг, а које планине за 
планинарство, скијање и алпинизам? 

 Можете ли навести неке објекте значајне за развој вјерског туризма у овој 
регији? 
Водећи центри ове регије су  Фоча у сјеверном дијелу и Требиње у јужном 

дијелу регије.  
 

Рељеф, клима и вегетација регије 
 
У рељефном смислу Требињско - фочанска регија припада Босанско – 

херцеговачкој регији високог крша. Крш (карст или крас – по предјелу Крас између 
града Трста и  планине Снежника) је скуп облика рељефа и хидрографских појава 
које се јављају у областима изграђеним од стијена растворљивих у води (кречњак, 
доломит, гипс). Облици у кршу (карсту) су резултат хемијске и механичке ерозије  
тим стијенама. 
Да се подсјетимо! Крашки (кршки) процес је хемијски процес растварања стијена, у првом реду 
карбонатних стијена (кречњаци, доломити, магнезити), под утицајем воде која садржи СО2. Јавља се 
у областима гдје су падавине, бар у једном дијелу године, течне и гдје њихова количина већа од 
њиховог непосредног испаравања. Крашки процес условљава условљава посебне облике рељефа 
(крашка поља, увале, вртаче, шкрапе, пећине и јаме)) и карактеристичне хидрографске прилике у 
областима у којима је развијен (вода тече посебним системом подземних канала и пукотина, извори 
и врела одликују се великом издашношћу, водени токови чеасто пониру у крашким пукотинама – 
понорнице). 

За ову регију карактеристичне су бројне високе планине, заравни и крашка 
поља. На сјеверу регије доминира планина Трескавица, вјеначна планина западно 
од Фоче, са највишом котом од 2088 м. Знатним дијелом је под листопадном и 
четинарском шумом, а на њеним обронцима су бројни извори ријечица, притока 
Неретве, Босне и Дрине. Трескавица је планина која је подијељена 
међуентитетском линијиом разграничења, при чему нису поштоване географске 
законитости. Административно је подијељена између општина Трново и 
Калиновик. На самој планини налази се и удолина под називом Гвозно. На 
Трескавици постоји једно веће (Велико језеро) и три мања језера (Црно, Бијело и 
Платно). 

Лелија (2032 м н.в.), планина која се простире у смјеру запад – исток, 
између горњег тока Неретве и ријеке Бистрице (лијеве притоке Дрине). Богата је 
шумама и ливадама. Извори бројних водотокова су у нижим зонама планинског 
масива. 

Зеленгора,  са највишом котом Брегоч  (2014 м н.в.), простире се између 
изворишта Неретве, Сутјеске и Говзе. Нижи дијелови планине су под густом 
буковом и храстовом шумом, а виши под четинарским шумама и ливадама. 
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Зеленгора је у ствари пространа висораван, коју красе бројни извори и језера. Има 
их укупно осам; већа су Штиринско језеро, Котланичко, Доње баре и Орловачко, а 
мања Кладопољско, Црно, Горње баре и Бијело језеро.  

Маглић спада, такође, у високе вјеначне планине, и налази се на граници 
Босне и Херцеговине и Црне Горе. Простире се између ријеке Пиве у Црној Гори и 
ријеке Сутјеске у Републици Српској. Највиша кота Маглића у Републици Српској 
је 2386 м н.в., а црногорски Маглић је висок 2388 м. У сјеверозападном дијелу 
Маглића налази се прашума Перућица, као дио Националног парка „Сутјеска“. 
Информативни текст! Највриједнији бисер у низу природног богатства Националног парка је 
строго заштићени резерват Перућица, једна од ријетких сачуваних прашума Европе. Сада већ давне 
1938. године, шумари су приликом израде елабората на планини Маглић, у сливу ријеке Перућице, 
у ували између Маглића, Волујака и Снијежнице, пронашли прекрасне састојине букве, јеле и 
смрче, чија је дрвна маса прелазила 1000 м3 по хектару, а висина појединих стабала достизала преко 
50 метара. Шумске састојине Перућице нису имале премца у Динаридима, не само по дрвној маси и 
висини, већ и по саставу, изгледу и љепоти. Све је то био разлог да се подручје са површине од 1234 
хектара, након Другог свјетског рата, прогласи природним резерватом. 

Волујак је висока планина и карстна (крашка) висораван на граници Босне и 
Херцеговине/Републике Српске и Црне Горе, са највишим врхом од 2336 м. 
Највиши дио планине су Широка точила.  Рељеф планине је карстни и леднички; 
глацијално Волујачко језеро је на 1660 м н.в.. Планина је под шумама и 
пашњацима, а њеним западним подножјем води пут Гацко – Фоча. Планински 
систем Волујака има већи број спелеолошких објеката, извора и врела. Од врха 
Велики Волујак (2336 м н.в.), на запад, до  Националног парка „Сутјеска“, дио 
масива планине је на територији Републике Српске.  

Баба је планина на подручју Рудина, карстног подручја у југоисточној 
Херцеговини. Баба -планина се налази југозападно од Гатачког поља а основни 
правац пружања јој је исток – запад. Административно, планина  захвата подручје  
општина Гацка и Билеће. Највиши врх је Ђед (1735 м н.в.) у централном дијелу 
масива планине Планина има изразите карстна својства: безводност, огољелост, са 
мало обрадивог земљишта, слаба насељеност. Значајнији спелеолошки објекти су 
Вилина пећина и пећина на локалитету Орловића; најважнији извори су Коритник 
и Смрдељ.  

Бјеласница је планина на  југу Републике Српске, у Херцеговини, на 
простору карстне (крашке) области Хумина. Правац пружања јој је динарски, 
сјеверозапад – југоисток и паралелан је са правцем пружања Поповог поља. Као и 
цијела област Хумина, планински простор Бјеласнице представља пасивну и слабо 
насељену карстну област. Највиши врх је Мотка (1395 м).  

Вележ је једна од познатијих планина у Херцеговини. Простире се 
сјевероисточно од града Мостара, у смјеру сјеверозапад – југоисток. Рељефно 
представља наставак планине Прења. Највиши врхови су Ботин (1967 м н.в.) и 
Брасина (1897 м н.в.). Већим дијелом масив Вележа је оголио и кршевит, али се 
велика пространства планине користе за љетну испашу стоке, посебно оваца. 
Западни дио планине Вележа је у Федерацији БиХ, источни дио у Републици 
Српској, а међуентитетска линија разграничења иде преко кота Ботин (1967 м) и 
сјеверно, преко коте Велико Рујиште (1703 м). 

Видуша је планински масив  између  градова Требиња, Билеће и Љубиња. 
Видуша има динарски правац пружања (сјеверозапад – југоисток) на подручју 
херцеговачких Хумина. Највиши врх је Велики Тисовац (1328 м н.в.). Нема 
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површинских токова, а од шумске вегетације најзаступљеније су шуме букве, јеле и 
смрче.  

Требињско – фочанску регију карактеришу и значајна крашка поља, највећа 
удубљења у красу с равним дном и стрмим странама. Дуга су од 2 – 60 км, а 
јављају се у областима дубоког краса. Најпознатија крашка поља у регији су: 
Гатачко, Дабарско и Требињско поље. 
  Гатачко поље је крашко/карстно поље у сјевероисточном дијелу 
Херцеговине (Република Српска), са површином од око 67 км2, и са динарским 
правцем пружања (сјеверозапад – југоисток) представља високо карстно/крашко 
поље, смјештено на надморској висини од 920 до 960 метара. Условно се дијели на 
два дијела, доње и горње поље. Доње поље представља Гатачко поље у ужем 
значењу, док је горње поље његов југоисточни дио, на висини између 950 и 1000 
метара. Гатачко поље лежи између планинских масива Бјеласнице (1867 м), Бабе 
(1735 м), Сомина (Бобија, 1554 м) и Лебршника (1985 м). Кроз поље протиче 
понорница Мушница.  

 Дабарско поље је карстно/крашко поље у Херцеговини, јужно од Невесиња, 
смјештено у висинској зони између 470 – 550 метара. Површина му износи око 30 
км2, дужина око 21 км а просјечна ширина овог поља је око 3.5 км. Од нижег 
Фатничког поља одвојено је кречњачком пречагом ширине до 3.0 км. Дабарско 
поље представља школски  примјер периодично плављеног поља, у којем период 
плављења траје углавном од новембра до краја маја.  

Фатничко поље (око 9.0 км29 спада у ред средње високих поља источне 
херцеговине. Простире се југоисточно од Дабарског поља. Спада у групу 
периодично плављених поља. Кроз поље протиче понорница Фатничка ријека 
(Ријека). 

Требињско поље (18 км2) и Попово поље (185 км2) су примјер ниских поља 
источне Херцеговине. Кроз оба поља протиче ријека Требишњица, некада најдужа 
понорница Европе. Завршетком хидротехничких захвата у Поповом пољу, 
бетонирањем корита ријеке требишњице и усмјеравањем њених вода на постројења 
ХЕ на Свитави (мјесто код Чапљине, у ФБиХ), спријечена је могућност настанка 
периодичног језера, а тиме су створени услови пољопривредне производње у току 
цијеле године. 

Борач је предио у Требињско – фочанској регији, исконске, нетакнуте 
природе и незагађене животне средине, извориште и долина горњег тока ријеке 
Неретве. Смјештен је у географском простору којег затвара са сјевера планина 
Зеленгора (2014 м н.в.), са истока Волујак и Лебршник , са запада Црвањ  а на југу 
су Вучево ( и Површ . На источном дијелу Борача је извориште ријеке Неретве (213 
км), јужно од Јабучких стијена, у масиву Зеленгоре. Између локалитета Држирепа 
и Гредељ шуме су Извори Неретве (атари села Зуровић и Доња Лука), а низводно 
од ових извора ток Неретве од потока прераста у праву ријеку захваљујући лијевој 
притоци Зуровића потоку и десним притокама Бистрици и Придворничком потоку.  
Борач је привредно неразвијен крај, са бројним селима и засеоцима на лијевој и 
десној долинској страни Неретве, које је захватио процес деаграризације и 
депопулације. 
Информативни текст! Хумине, крашка област око доњег тока ријеке Неретве. Чини је ниска 
кречњачка површ просјечена дубоком долином Неретве а присуством бројних вртача. Највеће 
крашко поље је Попово поље. Хумине представљају, углавном, пасивну и слабо насељену крашку 
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бласт. Рудине, крашки крај у југоисточној Херцеговини, између Љубиња, Гацка и Билеће. То је 
изразито крташки предио: безводан, оголио, са мало обрадивог земљишта. Рудине су ријетко 
насељене, а становништво се углавном бави сточарством. Настављају се у  западну Црну Гору, гдје 
их називају Опутне рудине. 
 
Клима Требињско – фочанске регије. За одређивање климатских карактеристика 
ове регије могу се користити подаци више метеоролошких станица. С обзиром на 
утицај копнених ваздушних маса, утицај Медитерана, вегетацијски покривач  и 
надморску висину појединих подручја регије, можемо констатовати да у регији, у 
климатском погледу, постоји више климатских утицаја: Требињско и Попово поље 
су под јачим утицајем јадранске климе, Гатачко и Невесињско поље имају 
планинска климатска и вегетациона обиљежја, док Фатничко и Дабарско поље 
имају прелазна климатско – вегетацијска обиљежја (од субмедитеранских ка 
планинским). За простор високих планина (Маглић, Трескавица, Лелија, Зеленгора, 
Волујак и др.), климу можемо подијелити у три зоне: предјели предпланинске, 
планинске и алпске климе (највиши дијелови планина, изнад 1800 м н.в.). Предјели 
предпланинске климе непосредно се надовезују на подручја са умјерено-
континенталниом климом . Обухватају просторе изнад долине горњег тока Дрине, 
као и подручја њених притока (Јањина, Бистрица, Сутјеска и Ћехотина). 
 
Вегетација регије. Планински дио источне Херцеговине одликује развијена 
шумска вегетација, а доминирају шуме букве и четинара (бор, јела и смрча). На 
подручју Хумина и Рудина заступљене су слабије развијене шумске заједнице 
граба, јасена, храста, цера и храста медунца. За разлику од  источне Херцеговине, 
планински дио регије, посебно Национални парк „Сутјеска“, имају значајно 
богатство биљног (и животињског) свијета. У овом дијелу регије присутно је око 
2600 врста биљака, са великим процентом ендемичних врста (ендеми су врсте 
биљака и животиња чија је распрострањеност строго ограничена на одређену 
област).  Прелазни карактер климе планинског простора одговара мјешовитом 
саставу шумских биљних заједница, распоређених у четири висинска појаса 
вегетације:  

 брдски појас, са шумама букве и састојинама црног граба, 
 горски појас, са шумама букве, јеле, и смрче, 
 предпланински појас, са шумама букве и смрче, 
 планински појас, са клековином бора. 

 
У овој регији налазимо  све биљне врсте и вегетацију, коју налазимо у високим 
планинама Динарског система. Напоменимо још једном чињеницу да је очување и 
заштита Перућице у њеном природном стању, без интервенције човјека, један од 
главних задатака Националног парка „Сутјеска“. Наиме, у резервату је све 
препуштено природи.  
Не заборавимо! Живи свијет Перућице, изражен кроз вегетацију (фитоценозе и биљне заједнице, 
екосистеме, флору, фауну и др.) је веома разноврстан и богат. 
 
Хидрографске посебности регије.  
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Припрема за рад! У тексту који се односи Добојско – бијељинску регију пронађите  опис ријеке 
Дрине. На географској карти нађите њене изворишне саставнице, Пиву и Тару и најзначајније 
притоке у Републици Српској и Федерацији БиХ.  

Хидрографску мрежу Требињско – фочанске регије чине ријеке сливног 
подручја Дрине и Требишњице, планинска језера и бројна врела  извори.  
Најзначајније ријеке сливног подручја Дрине у овој регији су Сутјеска, Хрчавка,  
Перућица, Говза и Бистрица.  

Сутјеска је планинска ријека, врло брза, са просјечним падом од 30 ‰ (на 
сваких километар тока ријеке пад износи 30 метара). Извире на падинама планине 
Волујака, на око 1500 м н.в., има дужину од око 35 км, а слив јој захвата површину 
од око 312 км2. Сутјеска Дрини просјечно сваке секунде даје око 13 м3 у једној 
секунди. Најважније лијеве притоке Сутјеске су Јабушница и Хрчавка, а десне 
Сушки поток и Перућица. 
Покушајте! Уз помоћ вашег предметног наставника, одредите надморску висину ушћа Сутјеске у 
Дрину, ако знате њен просјечан пад (30 ‰), висину извора (1500 м н.в.) и дужину тока (35 км). 
 Хрчавка има бројне изворе у шумовитим предјелима источних падина 
планинског масива Оборено Точило, са врховима Орловача , Козје стране и јужних 
падина. Дужина тока је око 13.5 км, а висинска разлика изворишта и ушћа је око 
1030 м. Ријека Хрчавка има једну од најљепших клисура у Републици Српској, која 
се одликује бројним каскадама и брзацима. 
 Перућица је десна притока Сутјеске, дугачка око 6.5 км, а цијели ток 
протиче кроз прашуму Перућицу. Има предиван водопад Скакавац, висок око 70 
метара, а најљепши поглед на тај водопад је са Драгош Седла.   

Бистрица је лијева притока Дрине, а извире у масиву планине Трескавице. 
Изворишну челенку чини десетак мањих извора и потока а сам извор ријеке се 
налази у једној пећини (1280 m н.в.), на локалитету Сиљевице. Дужина ријеке 
износи 43.3 km, површина слива је 425.0 km2 а ушће је на локалитету Вучијак, у 
близини Фоче, на 394 m н.в. Најзначајније лијеве притоке су Драженица (10.8 km) и 
Ријека (Миљевка – 13.2 km) а десне Отеша (15.2 km) и Говза (21.9 km). 
Информативни текст!  У сливу ријеке Бистрице планирана је изградња 24 МХЕ (мале 
хидроелектране) са инсталисаном снагом од 79.325 MW и просјечном годишњом производњом од 
327.71 GWh. Истовремено, планирана је изградња МХЕ у Националном парку „Сутјеска“, на 
ријекама Сутјесци и Хрчавци. У Републици Српској је покренута петиција  (групни захтјев грађана 
у виду писменог поднеска органима власти  и јавности Републике Српске) за спас Националног 
парка „Сутјеска“. Да ли су МХЕ и мале количине струје које ће се из њих добити довољан разлог да 
буду изнад јединственог природног подручја у Европи. Размислите и о томе поразговарајте са 
вашим предметним наставницима географије и биологије, али и вашим укућанима. 
 
Сливно подручје ријеке Требишњице 

 
Ријека Мушница има изворишну челенку испод планине Лебршника, а 

главни изворишни крак Мушнице је ријека Врба, која се са већим бројем водотока 
улива у језеро Клиње. Из језера Клиње отиче ријека Мушница, најзначајнија ријека 
Гатачког поља. Њена највећа притока је ријека Грачаница, која има туристичко 
излетничку и рекреативну функцију. Ријека Заломка је периодични водоток, јер у 
љетним мјесецима потпуно пресуши. Заломка понире на ободу Невесињског поља, 
а поново се јавља на контакту дна Дабарског поља, под именом Вријека. 
 Требишњица (97 км) је најзначајнија и најпознатија ријека источне 
Херцеговине. Извориште јој је у масиву планине Лебршник, одакле под 
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различитим именима (хидронимима) тече површински и подземно, да би се под 
именом (хидронимом) Требишњица појавила у близини града Билеће. Након 
изградње ХЕ Гранчарево (1965 год.) формирано је вјештачко Билећко језеро. 
Низводно од бране Гранчарево ток Требишњице пролази Лаством и утиче у језеро 
Горица, још једно вјештачко језеро, настало преграђивањем Требишњице. Кроз 
Попово поље корито ријеке Требишњице је бетонирано и тиме је спријечена 
могућност губитка воде у понорима 

Ријека Неретва (228 км) својим изворишним дијелом се налази у 
Требињско – фочанској регији. Извире на падинама планине Лебршник и тече 
дубоком долином према сјеверозападу. Њен слив има површину од 11800 км2, а на 
ушћу  у Јадранско море уноси просјечно сваке секунде 348 м3 воде. У горњем току 
њена клисураста долина има изглед кањона, дубоког од 800  - 1200 м. На Неретви 
је код града Јабланице подигнута брана и формирано вјештачко језеро. У свом 
горњем току, у Републици Српској, то је брза, плаховита ријека, бистре, зеленкасте 
боје, са великим туристичким потенцијалом. 
Језера Требињско – фочанске регије 
Језера Зеленгоре. Зеленгора (2014 м н.в.), висока планина из система Динарида, 
позната је и по својим језерима. Има их осам, већа су: Штиринско, Котланичко, 
Доње баре и Орловачко језеро, а мања Кладопољско, Црно, Горње баре и Бијело 
језеро. Штиринско језеро је највеће и налази се у сјеверозападном дијелу 
Зеленгоре. Орловачко језеро је познато и под сљедећим именима: Зеленгорско 
језеро, језеро испод Љељена, Бориловачко језеро и Језеро под Стогом. 
Планина Црвањ. На овој планини се налази Улошко или Бацко језеро, смјештено 
између изворишног дијела Неретве и Невесињског поља. Воду, као и остала 
планинска језера добија од падавина, извора и  краћих притока, а губи испаравањем 
и отоком (ријеком која отиче из језера). 
Језера источне Херцеговине.  У источној Херцеговини, осим периодичних језера у 
неким крашким пољима, налазе се и три вјештачка језера. Билећко језеро се налази 
јужно од града Билеће. Познато је и под именом Мирушко језеро, јер је 
формирањем ове акумулације потопљено Мирушко карстно удубљење са долином 
понорнице (мирушка завала). Језерска акумулација својом површином и 
запремином већим дијелом припада Републици Српској а мањим Црној Гори. 
Информативни текст!Акумулација је настала 1968. године, преграђивањем тока ријеке 
Требишњице, 17 km низводно од Билеће  и подизањем лучне бране сјеверно од села Гранчарево, на 
надморској висини од око 400 m. Дужина бране по круни износи око 440 m а конструктивна висина 
123 m. У вријеме максималног нивоа језерске воде, висина воденог стуба на изворишту 
Требишњице износи око 70 m а код саме бране 104 m. Корисна запремина акумулације износи 
1082.3 106 m3 а површина језера зависи од нивоа воде и може да достигне вриједност од око 33.0 
km2. Средњи годишњи протицај износи 71.0 m3/s. Из Билећког језера вода отиче ка другом 
акумулационом басену, Горичком језеру. 
Осим значајног хидроенергетског потенцијала, три агрегата номиналне снаге по 60 MW и 
просјечном годишњом производњом од 479.4 GWh, Билећко језеро има значајан туристичко – 
рекративни и риболовни потнцијал.  Купалишна сезона је у току љетних мјесеци, када температура 
језерске воде може да достигне температуру од 26оС. Ихтиофауна представља значајну туристичку 
вриједност Билећког језера и огледа се у бројним салмонидним и ципринидним врстама: сом, 
шаран, амур, деверика, клен, стругач, црвенперка, бабушка и др. Од штеточина у Билећком језеру 
заступљена је само сунчица – златни караш, у приобалном појасу. Језеро има и добре услове за 
развој наутичког туризма, посебно кајака на мирним водама. 
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   Горица (Горичко језеро) је језеро на ријеци Требишњици. Код села Горице, 
око три километра узводно од града Требиња, ријека Требишњица је преграђена 
браном високом 33.5 m, што је омогућило формирање водне акумулације. Вода из 
Горичког језера се користи, једним дијелом, за одржавање биолошког минимума 
ријеке Требишњице, а основна функција је покретање турбина ХЕ „Дубровник“.  

 Градац (Клиње) једна од најстаријих вјештачких акумулација на 
Балканском полуострву, сјеверно од Гатачког поља, односно осам километара од 
Гацка. Језеро је настало подизањем бране од 26 m на мјесту гдје се три водотока – 
Врба, Драмешница и Жањевица (Јасеничка ријека) као клин спајају у један – 
Мушницу. Највећа количина воде користи се за потребе ТЕ „Гацко“. 
Природна богатства регије.  Геолошка грађа ове регије добро је испитана, 
посебно источне Херцеговине, Резултати бројних истраживања показали су да се у 
овој регији налазе појаве одређених метала и неметала, а да економску вриједност 
имају лежишта угља у гатачком басену и Миљевини (код Фоче). У подручју 
Невесиња бокситна лежишта су бројна, али немају економски значај. Појаве 
боксита утврђене су и у подручју Рудина. Појава мангана утврђена је на планини 
Лебршник, а у близини Требиња утврђене су појаве асфалта. Посебно минерално 
богатство представљају бројна лежишта квалитетног грађевинског камена. 
 Воде као природно богатство ове регије се све више користе у енергетске 
сврхе, водоснабдијевање, туристичко – рекреативне сврхе, наводњавање и др.  
Такође, када су у питању природна богатства , изузетан значај за регију имају 
плодна тла, планински пашњаци и шумско богатство ( шуме букве, храста, црног 
бора, цера, граба и др.). Карактеристичне животињске врсте, као основ ловног 
туризма регије, су: срна, дивокоза, мрки медвјед, дивља свиња и вук.  

 
Површина, број становника и густина насељености 
 
 Требињско – фочанска регија, чија је површина око 7000 км2 има (према 
прелиминарним резултатима пописа из 2013. године) 100269 становника, односно 
14.3 становника на км2. Простор ове регије развијао се у веома сложеним 
друштвеним и економским приликама током историје. Први поузданији 
материјални остаци указују на густу насељеност регије, посебно источне 
Херцеговине, у римском периоду. За вријеме Римљана ови крајеви су имали 
веомабрз развој што потврђују бројни остаци градова, цеста, комуналних објеката и 
споменика културе. У погледу административне подјеле регију чини један град 
(Требиње) и девет општина. 

 
ТРЕБИЊСКО-ФОЧАНСКА НОДАЛНО – ФУНКЦИОНАЛНА РЕГИЈА 

 (Прелиминарни резултати пописа становништваа, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године) 
 

Град/општина Укупан број 
пописаних лица 

Укупан број 
домаћинстава 

Укупан број станова 

Град Требиње 31433 9630 13777 
Чајниче 5449 1660 2453 
Фоча 19811 6521 10255 
Калиновик 2240 770 1672 
Источни Мостар 280 82 161 
Гацко 9734 2770 3964 
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Невесиње 13758 4065 5871 
Берковићи 2272 649 1040 
Љубиње 3756 1095 1791 
Билећа 11536 3319 4812 
УКУПНО 100269 30561 45796 

Резултати прелиминарног пописа становништва, домаћинстава и станова у 
2013. години. Податке из табеле не треба памтити! 

 
Најважније привредне дјелатности. Водеће привредне дјелатниости, засноване 
на природним богатствима регије, клими, богатству вода и др. Најзначајнији развој 
у примарном сектору имају: пољопривреда (призводња етеричних уља и љековитог 
биља, воћарство и повртларство, узгој стоке и рибе) и шумарство. На бази 
пољопривредне производње развија се прехрамбена индустрија (млијечни 
производи, производња висококвалитетних вина, производња меда и сл), а 
шумарство је основа развоја дрвне индустрије и индустрије намјештаја. 
Висококвалитетне изворске воде се данас користе за пунионице воде  према 
највишим свјетским, еколошким и здравственим стандардима. Једна од тих вода је 
„Рајска вода“, која се пуни у Чајничу. Код индустријске производње водећу улогу 
има енергетски сектор, односно производња струје (ХЕ и ТЕ), затим металска 
индустрија (производња жице, алати за машинску индустрију), текстилна , дрвна и 
прехрамбена индустрија. На крају можемо рећи да туризам постаје све важнија 
привредна дјелатност, а разлог су ријеке, језера, планине, културни и историјски 
споменици регије, као и близина Јадранског мора. 
 
Најзначајнији привредни центри 
 
Требиње је центар општине, која се налази на југу источног дијела републике 
Српске. Историјско име Требиња потиче од ријечи Трибунија (лат. tribunus – војни 
заповједник). Можемо закључити да је у Требињу некад била римска војничка 
посада, којом је трибун заповједао. Требиње је водећи  управни, административни, 
развојни, образовни, културни, здравствени и спортски центар требињске нодалне 
функционалне мезорегије. Дејтонским споразумом општина  Требиње изгубила је 
29% општинске територије, која је након минулог рата припала Федерацији Босне 
и Херцеговине. Општина и град Требиње  су тржиште за низ индустријских 
производа, али и важан извозник пољопривредних производа. Требиње је један од 
најзначајнијих привредних центара Источне Херцеговине  а  носиоци привредног 
развоја општине су: „ХЕТ“ – производња и пренос електричне енергије, „Електро –
Херцеговина“, „Индустрија алата“, „Херцеговина путеви“, „Новотекс“, „Агрокоп“, 
„Попово поље“ и др.(Називе носиоца привредног развоја у Требињу не треба 
памтити). 

 Требињска мезорегија посједује и значајне туристичке потенцијале. Ту 
спадају геоморфолошки мотиви који чине карстна (крашка) поља, пећине и 
планински масиви, затим биогеографски мотиви и антропогено – географски 
потенцијали. 

Фоча, град и центар истоимене општине (1083 kм2) на обалама Дрине и 
Ћеотине (десна притока Дрине) је центар важних путних праваца према Горажду 
(Београду), Никшићу, Херцег Новом, Дубровнику и Сарајеву (Бањој Луци). Кроз 
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историју овај град мијења више пута име: Хотча, Хоча, Србиње, Фоча. Водеће 
привредне дјелатности су шумарство, дрвна индустрија, рударство и металска 
индустрија. У перспективном развоју привреде ове мезорегије важно мјесто 
заузимају туризам и хидроенергетски потенцијал Дрине. 

Гацко, град који се спомиње први пут 1276. године је сједиште општине 
(736 км2) у југоисточном дијелу Републике Српске. Главни носилац привредног 
развоја општине и града су „Рудник и Термоелектрана Гацко“ (РиТЕ Гацко). 
Термоелектрана има 300 MW инсталисане снаге са просјечном годишњом 
производњом електричне енергије од 1518 GWh.  Осим угља и производње струје, 
за Гацко, шумски потенцијали представљају такође основу за развој дрвне 
индустрије. 

Невесиње, град и општина који свој привредни потенцијал у регији, али и 
шире, захваљују мљекари „Пађени“. Данас је то савремено опремљен индустријски 
погон са дневном прерадом од 25000 литара млијека. Значај мљекаре је и то да има 
преко 800 кооопераната са подручја регије: Билеће, Берковића, Гацка, Требиња, 
Калиновика, Фоче и других насеља. Треба истаћи чињеницу да мљекара стално 
осавремењује своје производне капацитете. 
 

 
Информативни текст! Некадашња Херцеговина (Стара Херцеговина) обухватала је етнички и 
просторно компактну цјелину од полуострва Пељешца и долине Неретве на западу до 
Бококоторског залива на истоку, укључујући ту западне и сјеверне дијелове Црне Горе (Никшић са 
околином, Пиву, Тару, те дио Рашке области (Пријепоље са околином). У тим границама 
Херцеговина је егзистирала у разним облицима политичке организације све до пред крај XVIII 
вијека. Берлинским конгресом, 1878. године Црна Гора је призната као независна држава, а у њен 
састав ушао је дио Херцеговине. Поразговарајте о томе са наставником историје. 

      
Требиње- главни урбани центар требињске мезорегије 

 
  

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ! 
 Који дио географског простора Републике Српске припада Требињско – 
фочанској  регији? 

 Подсјетите се на најистакнутије планине регије и њихове највише коте. 
Пронађите их на географској карти! 

 Која су највећа крашка поља Требињско – фочанске регије и које су им 
битне одлике? 
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 Хидрографија Требињско – фочанске регије је сложена.  Којим ријечним 
сливовима припадају површински токови регије? Који ријечни токови 
припадају сливу Требишњице? 

 Какво је ваше мишљење о пунионицама воде? Да ли сте осим „Рајске воде“ 
чули за још неке воде на тржишту Републике Српске? Да ли се у вашем 
домаћинству конзумирају те воде, и због чега? Поразговарајте са вашим 
наставником и другим ђацима о тој појави! 
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РЕГИЈЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

ПРИПРЕМА ЗА РАД 
 Подсјетите се како је настала Дејтонска Босна и Херцеговина! 
 Да ли знате како је настала Федерација БиХ? Уколико не знате, затражите 
помоћ свог наставника! 

 Који су најзначајнији урбани и привредни центри Федерације БиХ? Неке од 
њих покажите на географској карти. 

 
На Дејтонској конференцији 1995. године Федерација Босне и Херцеговине је 

дефинисана као политичко – правни, односно територијално – административни 
субјекат – ентитет, у оквиру међународно признате државе Босне и Херцеговине. 
Дејтонским споразумом, потписаним у Паризу 14. децембра 1995. године 
Федерацији Босне и Херцеговине припало је 51% државне територије Босне и 
Херцеговине или 26075.8 kм2 . Као и Република Српска и Федерација Босне и 
Херцеговине као ентитет има ограничен суверенитет. 
 
Физичкогеографски положај Федерације Босне и Херцеговине.  

Федерација Босне и Херцеговине већим дијелом захвата средишњи дио 
државне територије Босне и Херцеговине. У макрорељефном погледу чине је три 
цјелине, од којих су двије низијске, на сјеверу и југу, а трећа, између њих, је 
планинско – котлинска област. Низијска област на сјеверу припада јужном ободу 
Панонског басена а на тај начин Федерација Босне и Херцеговине је отворена 
према Панонској низији.  
 

 
Јајце 

 
Јужни низијски дио припада ниској (јадранској) Херцеговини  (Ниска 

Херцеговина, још се назива и Хуминама). Већи дио Федерације Босне и 
Херцеговине припада планинско – котлинској области чије језгро чине 
босанскохерцеговачки Динариди. 

 На основу геолошке грађе и изгледа рељефа, у оквиру планинско – 
котлинске области у Федерацији БиХ могу се издвојити: (а) била и поља – 
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пространа висока област у карсту унутар западне и југозападне динарске области 
са планинама Грмечом, Клековачом, Шатором, Динаром, Цинцаром, Виторогом, 
Радушом, Враном, Чврсницом и Чабуљом. Између њих су крашка поља, од којих су 
најзначајнија Граховско, Ливањско и др. 

 (б) југоисточна босанска висија – простире се између горњег тока ријеке 
Неретве (на југу), Сарајевске котлине (на сјеверу) и горњег тока ријеке Дрине и 
њених притока (на истоку); најпознатије планине овог простора су: Прењ, 
Бјелашница, Игман, Височица и Трескавица. 

(в) рудне планине – одликују се пробојима лаве, тако да се за њих везују 
орудњења (рудна лежишта), а најпознатије су: Мајданска планина (арапски:ma′dän 
– рудник), Влашић (дио у Федерацији БиХ), Враница, Битовња, Звијезда и Коњух.  

Јадранску област чини дио приморја у заливу Неум – Клек и јадранско 
залеђе, које се долином Неретве, узводно простире до Јабланице (на сјеверу) и дио 
источне Херцеговине до Стоца (на ријеци Брегави). 
Друштвено-географске одлике Федерације Босне и Херцеговине. Након минулог 
рата демографски развој Федерације БиХ доживио је знатне промјене. Посљедњи 
попис становништва извршен је 2013 године, а објављени су само прелиминарни 
резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова у кантонима ФБиХ.  
 
Прелиминарни резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. у кантонима 

ФБиХ 
Број 

кантона 
Назив  
кантона 

Централно  
насеље 

Укупно 
пописане 
особе 

Укупно 
домаћинстава 

Укупно 
станова 

1 Унско-сански 
кантон 

Бихаћ 299 243 79 173 107 049 

2 Посавски кантон Орашје 48 089 13 563 17 618 
3 Тузлански кантон Тузла 477 278 151 843 211 314 
4 Зеничко – 

добојски кантон 
Зеница 385 067 122 305 161 859 

5 Босанско – 
подрињски 
кантон 

Горажде 25 336 8 595 13 443 

6 Средњобосански 
кантон 

Травник 273 149 78 938 106 175 

7 Херцеговачко – 
неретвански 
кантон 

Мостар 236 278 68 368 99 438 

8 Западнохерцего- 
вачки кантон 

Широки  
Бријег 

97 893 25 156 31 634 

9 Кантон Сарајево Сарајево 438 443 149 123 210 589 
10 Кантон 10 Ливно 90 727 24 135 32 265 

УКУПНО 2 371 603 721 199 991 384 
Резултати прелиминарног пописа становништва, домаћинстава и станова у 

2013. години. Податке из табеле не треба памтити! 
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Прелиминарни резултати Пописа становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. у централним 
насељима кантона ФБиХ 

 
Број 

кантона 
Назив  
кантона 

Централно  
насеље 

Укупно 
пописане 
особе 

Укупно 
домаћинстава 

Укупно 
станова 

1 Унско-сански 
кантон 

Град Бихаћ 61 186 18 251 25 610 

2 Посавски кантон Орашје 21 584 6 234 7 933 
3 Тузлански кантон Град Тузла 120 441 42 958 59  
4 Зеничко – 

добојски кантон 
Зеница 115 134 38 784 50 424 

5 босанско – 
подрињски 
кантон 

Горажде 22 080 7 564 11 177 

6 Средњобосански 
кантон 

Травник 57 543 16 641 23 139 

7 Херцеговачко – 
неретвански 
кантон 

Град Мостар 113 169 34 044 46 662 

8 Западнохерцего- 
вачки кантон 

Град Широки  
Бријег 

28 809 7993 10 117 

9 Кантон Сарајево Град Сарајево 438 443 149 123 210 589 
10 Кантон 10 Ливно 37 487 9 138 11 287 

Резултати прелиминарног пописа становништва, домаћинстава и станова у 
2013. години. Податке из табеле не треба памтити! 

 
Према  резултатима пописа из 2013. године, данас у Федерацији БиХ живи 

2371603 особе или просјечно око 90.95 становника на km2. Већинско становништво 
су Бошњаци, али не на цијелој територији Федерације БиХ. Просјечно домаћинство 
у Босни и Херцеговини има 3.26 чланова; у Федерацији БиХ има 3.29 чланова; у 
Републици Српској има 3.2 члана, а у Брчко Дистрикту има 3.4 члана.  

Слично Швајцарској и Федерација Босне и Херцеговине је административно 
издијељена на кантоне, а кантони на општине. На нивоу Федерације БиХ укупно је 
формирано десет кантона у којима се рјешавају основна питања и проблеми из 
домена потреба становништва. 
Информативни текст. Назив кантон долази из француског језика (canton) и значи округ или 
област. У Швајцарској кантон означава савезну државицу, а у Француској дио неке 
административне јединице. Име града Кантона у јужној Кини није везано за појам кантона који се 
користи у Европи.  

Аналогно регионализацији Републике Српске (нодално – функционални 
принцип), исти принцип можемо примијенити и на простор Федерације БиХ. На 
основу нодално – функционалног принципа, Федерацију БиХ чине четири нодално 
– функционалне регије:  
(1) Сарајевско – зеничка, 
(2) Тузланска, 
(3) Мостарско – ливањска и  
(4) Бихаћка. 
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ПИТАЊА И ЗАДАЦИ! 
 Које  мање физичкогеографске цјелине се могу издвојити у оквиру 
планинско – котлинске области Федерације БиХ? 

 У оквиру  нодално – функционалних регија Федерације БиХ покушајте 
издвојити оне кантоне који територијално припадају некој од тих регија!  
Дио одговора потражите у наставку текстова о нодално-функционалним  
регијама федерације БиХ. 

 
 Сарајевско - зеничка  регија  

 
Сарајево - главни и највећи центар Сарајевско-зеничке регије 

Информативни текст! Бицентрична (биполарна) регија са Сарајевском и Зеничком 
мезорегијом. У  њен састав улазе Сарајевски, Босанско – подрињски, Средњобосански и Зеничко – 
добојски кантон. Физичкогеографски припада планинско – котлинској области (средишњем 
планинском простору). Повољан саобраћајно – географски положај; доминантан меридијански 
правац Сарајево – Зеница - Добој. Значајно рудно богатство, шуме, ХЕ потенцијал. Густо 
насељена регија. 

  
 Сарајевско – зеничка регија заузима средишњи положај у оквиру 

Федерације  Босне и Херцеговине. Највећим дијелом своје површине, ова регија 
захвата географски простор Сарајевско – зеничке котлине, којој припада знатан дио 
слива горњег и средњег тока ријеке Босне, горњег тока Врбаса, али и долина ријеке 
Лашве. Сарајевско – зеничка регија је углавном планинска област с 
карактеристичним планинама, чији врхови прелазе 2000 метара надморске висине. 
У Средњобосанском кантону истичу се  планински врхови Влашића (1933 м н.в.) и 
Крушчице (1650 м н.в.);  у Сарајевском кантону највише планине су Бјелашница 
(2067 м н.в.), Трескавица (2088 м н.в.) и Игман (1647 м н.в.). Врх Боровац (1750 м 
н.в.), у масиву планине Јахорине на територији Федерације БиХ, највиши је врх 
Босанско – подрињског кантона. У Зеничко – добојском кантону највиша је кота 
врх Велика Мањача (1358 м н.в.), на граници са Добојском – бијељинском регијом 
(Република Српска). 

Планински рељеф ове регије је рашчлањен ријечним долинама, у првом 
реду ријеке Босне и Дрине, а потом и долинама њихових притока. Уз средишњи 
положај у Федерацији Босне и Херцеговине ријечне долине имају значајну улогу 
за, изузетно, повољан саобраћајно – географски положај Сарајевско – зеничке 
регије. 



 185

 Југозападно од Сарајева 
преко превоја Иван – седло и 
долином ријеке Неретве 
остварује се саобраћајна 
повезаност ове регије са 
јадранским приморјем. Осим 
магистралног пута до приморја, 

велики значај има и жељезничка пруга до Плоча (Република Хрватска).    
Долином ријеке Босне, такође магистралним путем и жељезничком пругом, 

регија је спојена са Добојем, веома значајним саобраћајним чвориштем у Босни и 
Херцеговини. 
 

  
 

Травник – родни град нобеловца Иве Андрића 
 
Основне физичкогеографске одлике регије. На подручју Сарајевско – зеничке регије 
утврђене су најстарије стијене (из старијег палеозоика) и тој групи припадају 
планине Враница, Зец планина и Битовња. Ови најстарији слојеви, који су се 
почели таложити прије 430 милиона година, данас су стијене познате под именом 
мермери, доломити и кречњаци. Таложењем различитих седимената створене су 
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залихе одређених минерала и руда. По богатству се истичу залихе жељезне руде 
(Вареш и Радован – планина)  и угља (Бреза, Какањ, Зеница и Грачаница код 
Бугојна). Најзначајнија лежишта барита су у околини Крешева, а позната су и нека 
лежишта обојених метала, као и бројни минерални и термоминерални извори. 
  

 
 

Зеница-највеће индустријско насеље у долини ријеке Босне 
                                       и један од најзагађенијих градова БиХ 
 
 Сарајевско – зеничка регија углавном има умјереноконтинентални тип 
климе (веће ријечне долине), док у планинском подручју је присутан планински и 
алпски тип климе. У зимским мјесецима честе су температурне инверзије које 
условљавају појаву густих магли. У индустријским мјестима долине ријеке Босне 
често се јавља смог (магла са димом који садржи високу концентрацију честица 
штетних по животну средину). 
 У овој регији шуме захватају велико пространство а највећи значај имају 
четинарске шуме, на десној долинској страни ријеке Босне. По котлинском дну 
ријеке Босне преовлађују листопадне шуме храста и граба, а на прелазу према 
четинарским шумама доминантна је шума букве. 
Становништво регије. Археолошки остаци материјалне културе показују да је 
простор Сарајевско – зеничке регије био насељен и у преисторијско доба – у 
неолиту. Из тог периода најбоље је проучена бутмирска култура, откривена на 
подручју Бутмира (Сарајево). Главни центар ове регије је Сарајево, град  који је 
након минулог рата доживио административно – територијалну, политичку, 
демографску, привредну и културно – цивилизацијску трансформацију. Зеница је 
други по величини град Сарајевско – зеничке регије. С обзиром да се нодално – 
функционалне регије ФБиХ не подударају са административном подјелом на 
кантоне, оријентационо ћемо се упознати са бројем становника у овој регији. 
Податке из табеле не треба памтити. 
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Прелиминарни резултати Пописа становништва, домаћинства и станова у 
општинама/Градовима Сарајевско – зеничке регије 2013. године 

 
Редни  
број 

Град - 
општина 

Укупно 
пописане 
особе 

Укупно 
домаћинстава 

Укупно 
станова 

1 Град 
Сарајево 

438 443 149 123 210 589 

2 Високо 41 352 12 953 16 628 
3 Какањ 38 937 12 288 17 588 
4 Вареш 9 556 3 605 5 948 
5 Бреза 14 564 5 035 6 727 
6 Град Зеница 115 134 38 784 50 424 
7 Жепче 31 582 8 901 10 570 
8 Завидовићи 40 272 12 519 17 230 
9 Маглај 24 980 7 802  10 086 

10 Травник 57 543 16 641 23 139 
11 Витез 27 006 8 266 10 176 
12 Бусовача 18 488 5 657 7 865 
13 Кисељак 21 919 6 789 9 688 
14 Нови Травник 25 107 7 295 8 870 
15 Јајце 30 758 8 388 11 561 
16 Доњи Вакуф 14 739 4 221 5 582 
17 Бугојно 34 559 9 546 12 653 
18 Горњи Вакуф/ 

Ускопље 
22 304 5 754 7 227 

19 Фојница 13 047 3 945 6 185 
20 Крешево 5 638 1 881 2 632 
21 Усора 7 568 2 069 2 529 
22  Тешањ 46 135 13 498 17 416 
23 Горажде 22 080 7 564 11 177 
24 Добој - Југ 4 409 1 317 1 665 
25 Фоча - ФБиХ 2 213 703 1 471 

УКУПНО 1 108 333 354 544 485 626 

 
Привредни развој регије. Основу привредног развоја садашњег, али и будућег 
развоја ове регије засноване су на богатству сировина и енергетској бази. У регији 
су лежишта рудних и минералних сировина, шумског богатства и хидроенергетски 
потенцијал. Испитане резерве угља процијењене су на близу 650 милиона тона, од 
чега у Сарајевско – зеничкој котлини је око 580 милиона тона (Зеница, Какањ и 
Бреза). Значајне су и резерве жељезне руде (Вареш), боксита (код Јајца), олова и 
цинка (Вареш и Олово), хрома (долина ријеке Криваје), пирита (околина Фојнице), 
живе и мангана (Вареш и шира околина). 
 Значајна су и лежишта неметала. Барита има у околини Јајца и Крешева, 
магнезита у горњем Подрињу, лапора у долини ријеке Босне код Какња, гипса код 
Доњег Вакуфа. Кварцним пијеском богата је околина Крешева, Бусоваче и превоја 
Комара, а глине има на више локалитета у регији. Сарајевско – зеничка регија је 
позната и по шумском богатству, са шумама које садрже велике количине дрвне 
масе. Ова регија је некада била носилац привредног развоја, а данас настоји да 
оживи и интензивније развија рударство, енергетику и индустрију. Са смањеним 
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капацитетом у односу на предратни период (1992 – 1995. год.) данас се настоји  
развити црна металургија (Зеница), дрвна, текстилна, прехрамбена, металска и 
друге гране индустрије. Добру основу чини сировинска и енергетска база регије. 
Најзначајнији привредни центри. Два најзначајнија привредна центра су 
Сарајево и Зеница. Сарајево је до минулог рата имало готово 200 000 запослених у 
машинској, металопрерађивачкој, аутомобилској, прехрамбеној, дрвној и другим 
гранама индустрије, Град је имао развијено занатство, трговину, туризам и 
угоститељство. Зеница је била и остала типичан град са индустријском функцијом, 
посебно у области црне металургије (коксаре, високе пећи, челичане, ваљаонице и 
фабрике, које су некада запошљавале око 22000 радника).  Рударски центри ове 
регије су Бреза, Вареш и Какањ. У сливу Врбаса најзначајнији привредни центри су 
Горњи Вакуф/Ускопље, Бугојно, Доњи Вакуф и Јаје. Високо је познато по 
кожарској индустрији и бројним занатским радњама. 
 

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ! 
 Које су најзначајније планине у Сарајевско – зеничкој регији? 
 Пронађите на географској карти Босне и Херцеговине друмске и 
жељезничке правце који Добој повезују са осталим градовима Босне и 
Херцеговине! Које су нодално функционалне регије Федерације БиХ  
повезане саобраћајницама које иду кроз Добој? 

 Шта утиче на могућности развоја привреде  Сарајевско – зеничке регије? 
 На географској карти пронађите најзначајније бање Сарајевско – зеничке  
регије! 
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Тузланска регија 
 
Информативни текст!Територијално се подудара са Посавским и Тузланским кантоном. 
Припада Панонској макрорегији. Рудна лежишта су највеће богатство: камена со, угаљ... Значајна 
концентрација екстрактивне индустрије. Плодно земљиште:црница и деградирани чернозем. 
Познат воћарски крај. Град Тузла: административно средиште, привредни, културни и образовни 
центар регије. 

 
Границе Тузланске регије. Географски простор Тузланске (нодално – 
функционалне) регије чине административни територији два кантона Федерације 
Босне и Херцеговине: Тузлански, који је доминантан и Посавски кантон.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Тузла –градско средиште 

 
Тузланска регија на истоку и сјеверу граничи са Републиком Српском (Добојско – 
бијељинска и  Источносарајевско – зворничка регија), на југозападу са Сарајевско – 
зеничком регијом (Федерација БиХ), као и са Брчко Дистриктом (сјеверна граница 
Тузланског кантона). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Тузла – панорама града 
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Рељеф. Највећи дио географског простора ове регије налази се на прелазу из 
Планинско – котлинске области у Панонску област. Од значајних морфолошких 
(рељефних) цјелина регији припадају ниске осамљене планине (Мајевица, 915 м 
н.в.) и Требавац (692 м н.в.) и Тузланско – спречанска котлина. Котлина је 
смјештена између ниских планина на сјеверу, те Озрена (915 м н.в.), Коњуха (1326  
м н.в.) и Јаворника (1060 м н.в.) на југу (податке о надморским висинама није 
потребно памтити).  
Физичкогеографске одлике регије. Почетком неогена настаје језерска фаза 
таложења седимената и то у језерским басенима који су остали након повлачења 
мора Тетиса. Познато је да најнижи неогени слојеви садрже велике количине угља, 
тако да су у Тузланској регији формирана два угљена басена мрког угља – 
Бановићи и Крека.  У ширем подручју Тузле, у неогену, настала су лежишта соли, 
нафте и природног гаса, као и кварцног пијеска. На подручјима општина Кладањ и 
Сребреник значајан је шумски ресурс, а на подручју цијеле регије значајне су 
површине обрадивог земљишта. Подручје Посавског кантона припада 
перипанонском подручју Босне и Херцеговине. Равничарско подручје с мањим 
количинама падавина и могућностима наводњавања погодовало је развоју 
ратарства, а најплоднији дијелови су уз ниске алувијалне равни ријеке Босне и 
Саве. 

Тузланска регија има одлике умјереноконтиненталне климе а она је негдје 
модификована (измијењена) утицајем присутних фактора: локални рељефни 
положај у односу на доминантне регије (планински масиви на југу и на сјеверу 
Панонска низија). Јасно су изражена сва четири годишња доба; максимум падавине 
је у топлијем дијелу године а минимум крајем зиме (фебруара). Најучесталији 
вјетрови на овом подручју су NE (сјевероисточни), затим N (сјеверни) и NW 
(сјеверозападни), док S (јужни) вјетар има највећу јачину, а најређе се јавља. 
Обзиром на свој географски положај може се рећи да је ово подручје изложено 
вјетру, са ниским процентом тишина (С=35‰).   

 

 
 

Лукавац 
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Повољна клима и рељеф утичу на развој  природне вегетације: четинарске 
шуме јела и смрче, букова шума са планинским јавором, бријест и бијели јасен и 
шуме храста лужњака и обичног граба. 
Воде Тузланске регије. Најзначајнији и највећи површински токови су ријека Сава, 
Босна, Спреча, Сапна и Турија. 
Подсјетите се шта знате о ријекама Сави и Босни! 

Ријека Спреча је десна притока ријеке Босне и припада сливном подручју 
ријеке Саве. Извире испод Снагова, на простору између Зворника и ушћа Дрињаче 
у Дрину. Тече сјеверозападним правцем са укупном дужином тока од 127 км.  

Најзначајниј ријечни токови на подруцју општине Сапна су ријека Сапна са 
притокама Муњачом и Рожањком и дио језера Снијежница које се налази на 
сјеверозападном дијелу општине. У посавском кантону хидрографску мрежу чине 
мањи ријечни токови, као што су Толиса, Бријежница, Срнова и Берег и мрежа 
канала: Буковица, Јошава, Срнотача и Бурим.  

Најзначајније вјештачко језеро у регији је Модрац, недалеко од Тузле. 
Настало је преграђивањем ријеке Спрече, а брана је висока 30 м. Акумулација 
омогућује водоснабдијевање индустрије у Тузли и Лукавцу, туризам и рекреацију и 
риболов.  Око језера је подигнут велики број викендица и угоститељских објеката. 
 Друштвено – географске карактеристике. Подручје Тузланске регије људи 
су насељавали још у старијем каменом добу (палеолиту) о чему свједоче бројни 
археолошки налази. Из млађег каменог доба (неолита) откривено је више 
локалитета у околини Тузле, Грачанице и Градачца. 

 
Прелиминарни резултати Пописа становништва, домаћинства и станова у 

општинама/Градовима Тузланске регије 
 

Редни  
број 

Град - 
општина 

Укупно 
пописане 
особе 

Укупно 
домаћинстава 

Укупно 
станова 

1 Град Тузла 120 441 42 958 59 142 
2 Лукавац 46 731 16 676 23 997 
3 Грачаница 48 395 15 137 20 160 
4 Градачац 41 836 11 968 16 457 
5 Бановићи 23 431 7 665 10 532 
6 Оџак 21 289 5 987 7 933 
7 Орашје 21 584 6 234 7 933 
8 Челић 12 083 3 299 4 789 
9 Домаљевац - 

Шамац 
5 216 1 342 1 752 

10 Калесија 36 748 10 005 14 092 
11 Олово  10 578 3 534 5 048 
12 Кладањ 13 041 3 877 5 752 
13 Сапна 12 136 3 164 4 162 
14 Сребреник 42 762 13 317 20 725 
15 Теочак 7 607 2 029 2 799 
16 Живинице 61 201 18 582 24 439 
17 Добој - Исток 10 866 3 166 4 286 

УКУПНО 535 945 168 940 233 998 
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Становништво регије. Тузланска регија заузима површину  од 2973.6 км2, на којој 

живи 535945 становника (према прелиминарним резултатима Пописа 
становништва, домаћинстава и станова 2013. године; види табелу; податке из 
табеле не треба памтити).  
Просјечна густина насељености износи 180.2 становника на км2. Анализирајте ову 
густину насељености са другим нодално–функционалним регијама Федерације БиХ 
и покушајте објаснити овај податак! 
 
Привреда регије. Подручје Тузланске регије има разноврсне привредне ресурсе: 
руде, индустријске капацитете и пољопривредно земљиште. То јој даје рударско – 
индустријско – аграрно обиљежје. Најзначајније богатство чине рудна лежишта 
камене соли и угља. На бази соли и међупроизвода базираних на соли, већ крајем 
XIX вијека почела се развијати: 
(а) експлоатација слане воде и камене соли, (б) производња вакумиране соли за 
јело, (в) производња индустријске соли, (г) производња сода производа и (д) 
производња детерџената и козметике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Живинице 
 
 На бази експлоатације угља подигнута је термоелектрана - ТЕ „Тузла“, а 
носилац производње у преради угља је Коксно-хемијски комбинат Лукавац. 
 Најважнија привредна грана Тузланске регије је индустрија: хемијска 
индустрија, металопрерађивачка и електроиндустрија и индустрија обуће и 
текстила. Захваљујући дрвној сировинској бази развила се индустрија прераде 
дрвета („Коњух“ Живинице и „Соколина“ Кладањ). Пољопривредна производња 
још није достигла предратну. Настоји се уређивањем земљишта, агротехничким 
мјерама и наводњавањем обезбиједити довољна количина пољопривредних 
производа, посебно млијека и меса. 
 Саобраћај је такође претрпио посљедице ратних сукоба. Прекинута је 
модернизација транспортних капацитета, нарочито у жељезничком саобраћају. 
Жељезничка пруга Брчко – Бановићи, изграђена 1948. године, која је била кључни 
фактор развоја привреде, доведена је данас до мјере неупотребљивости.  
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Привредни центри. Највећи и најразвијенији привредни центар регије је Тузла. 
Град је смјештен у Тузланској котлини и југозападној подгорини планине 
Мајевице. Тузлу је, од настанка насеља, обиљежавала експлоатација соли.Она се 
развила у модеран индустријски и универзитетски центар. Има развијену хемијску 
и индустрију пољопривредних машина, рударске опреме и транспортних средстава. 
Тузла има један специфичан урбани проблем – интензивна вијековна експлоатација 
соли угрозила је поједине дијелове града. Извлачењем соли створене су подземне 
шупљине, земљиште се на тим мјестима почело урушавати, а око Слане бање 
морало се порушити неколико стотина кућа.  
 Аеродром Тузла је некада био највећи војни аеродром у бившој Југославији. 
Стављен је под контролу снага Уједињених нација 1992. године. Године 1998. 
Тузлански кантон је претворио  Аеродром Тузла у цивилни аеродром, а 
међународни аеродром у  Тузли отворен је 10. октобра 1998. године. 
Информативни текст! Први помени о Тузли потичу из Х вијека, под називом Соли. У ствари, 
Тузла је настала на мјесту римског насеља под називом Сали (Salines), што у преводу значи Соли. 
Данашње име Тузле је турског поријекла изведеног од турске ријечи туз  (со). Нова Тузла 
подигнута је источно од жељезничке станице, а стари су дијелови града модернизовани. Послије 
минулог рата (1992 – 1995. године) многи индустријски капацитети у Тузли су престали са радом, а 
велики број радника је остао без посла. Кроз град протиче ријека Јала, а њен хидроним (назив 
ријеке) потиче од грчке ријечи jalos, у преводу со. 
 Лукавац се налази  недалеко од језера Модрац, а у њему је саграђена велика 
коксара, фабрика соде, термоелектрана и фабрика вјештачких ђубрива.  
 Бановићи су привредни центар са доминантним рудником мрког угља, али 
имају развијену металну индустрију (фабрике пећи и грађевинске опреме, фабрика 
конфекције и транспортна предузећа;  уз учешће аустријског капитала отворен је и 
рудник дијабаза (вулканска стијена, добар грађевински материјал). 
 Орашје карактеришу мала предузећа и мањи број средњих. Најзначајније 
привредне активности  су: трговина на велико и мало, прерађивачка индустрија, 
транспорт, складиштење и комуникације, као и грађевинарство. У општини се 80% 
становништва бави пољопривредом. 
 Привредну структуру Грачанице чини око 1000 привредних субјеката 
(носилаца привредних активности), а то су приватна и јавна предузећа, самосталне 
занатске и друге радње. Најпознатија су она из области трговине, грађевинарства, 
дрвопрерађивачке индустрије, прераде пластике и производње хране. 
 Сребреник је прије рата (1992 – 1995. год. ) био неразвијена општина, али се 
након рата  сврстао у ред средње развијених општина у ФБиХ. Привредни објекти 
размјештени су дуж котилине ријеке Тиње, а најзначајнији су: асфалтна база „Јата“, 
каменолом, рудник каменог кречњака, фабрика обуће, фабрика челичних 
конструкција. У Сребренику су и перспективна предузећа за производњу 
алуминијумске и пластичне столарије, фабрика здраве хране и фабрика за 
производњу намјештаја и столарије. 
  

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ!  
 Шта чини географски простор Тузланске регије? 
 2.   Уз помоћ географске карте објасните основне физичкогеографске одлике 
Тузланске регије! 
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 3.   Које су се индустријске гране у Тузланској регији развиле на бази камене 
соли и угља? 

 4. Који су најзначајнији привредни центри Тузланске регије? 
 5. Уз помоћ вашег наставника  покушајте  сазнати улогу аеродрома „Тузла“ 
у ваздушном саобраћају Босне и Херцеговине! Који су још међународни 
аеродроми у Босни и Херцеговини? 

 
Мостарско – ливањска  регија 
 
Информативни текст!Физичкогеографска припадност регије одређена је у  ниској (јадранској) 
Херцеговини, планинско – долинској високој Херцеговини и дијелу регије холокарста (потпуног 
карста) Била и поља. Административно – територијално регија обухвата простор три кантона: 
Херцеговачко – неретванског, Западнохерцеговачког и Кантона 10. Недостатак природних 
богатстава и ријетка насељеност, основна су својства. Регија се може подијелити на  двије 
мезорегије (мезо – средњи): Мостарску и Ливањску регију. 

  
Границе регије. Мостарско -  ливањска регија има динарски правац пружања 
(сјеверозапад – југоисток) и захвата јужни и југозападни дио Федерације Босне и 
Херцеговине. Најјужнија општина је Равно, а најсјевернија Дрвар. На 
сјевероистоку ова регија граничи са Сарајевско – зеничком регијом, на истоку са 
Требињско – фочанском регијом (Република Српска), на југу и југозападу са 
Републиком Хрватском (што је уједно и државна граница Босне и Херцеговине и 
Републике Хрватске). На сјеверозападу ова регија граничи са Бихаћком регијом а 
на сјеверу са Бањалучком регијом (Република Српска). 

Положај ове регије у оквиру Босне и Херцеговине релативно је повољан. 
Најзначајнија повољност је везана за саобраћајно – географски положај гдје 
првенствену улогу има меридијански (сјевер – југ) правац пружања друмских 
саобраћајница – од копненог дијела Босне и Херцеговине до Јадранског мора. 

  

 
Хутово блато 
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Физичкогеографске одлике регије. Географски простор између планине Грмеча, 
на сјеверозападу Босне и Херцеговине , до Гатачког поља на југоистоку Босне и 
Херцеговине, назива се регијом високог крша. Ова регија је углавном саобраћајно 
тешко проходна, али орографски (орографија или морфографија – описивање 
спољног изгледа рељефа) омогућује транзит (саобраћајну везу) између свих 
подручја регије. У новијем периоду важни путни правци воде преко превоја 
(потражите их на географској карти): Оштрељ, Млиниште, Купрешка врата, 
Макљен, Иван седло и Чемерно. У рељефу регије преовлађују два основна 
морфолошка елемента: планинска била и, између њих, крашка поља. 
Да се подсјетимо! Било је горњи, широки дио планинског вијенца са кога се уздижу оштри гребени. 
Између њих су поља или котлине. Гребен или хрбат је највиши дио планине – када је узак, 
кршевит, оштар, назупчен. Крашко поље је највеће удубљење у красу са равним дном и стрмим 
странама, а котлине су су улегнућа у Земљиној кори, затворене са свих страна или отворене с једне 
или двије узајамно супротне стране. 
 У најзначајнија планинска била ове регије спадају: Клековача, Луњевача, 
Шатор, Цинцар, Чврсница, Чабуља, Прењ, Вележ и бројне друге. Све су грађене од 
кречњака и доломита, тако да су на њима заступљени бројни површински и 
подземни крашки облици: шкрапе, вртаче, јаме, пећине, крашка врела, ријеке 
понорнице и др. 

Мостарска мезорегија, у морфолошком и биоклиматском погледу припада 
ниској а мањим дијелом високој Херцеговини. 

 Ниска Херцеговина састоји се од кречњачких заравни, поља у карсту 
(крашких поља), као што су Посушко блато, дио Имотског поља, дио Поповог 
поља и поља уз ријеку Неретву и њене притоке Требижат, Брегаву и Малу Буну 
(Буницу). Сливно подручје у горњем току Требижата назива се Бекија а сливно 
подручје доњег тока Требижата, Неретве и Брегаве познато је под именом Хумина. 
Остала значајнија крашка поља су Мостарско поље и Бијело поље. Ниску 
Херцеговину осим крашких поља карактеришу крашке површи, Бротњо и Дубраве 
између којих је усјечена долина Неретве. 
  Простор  Мостарске котлине је један од најзначајнијих у ниској 
Херцеговини, па и мостарској мезорегији. Има велики значај за развој аграра: 
кукуруз, поврће, воће и винова лоза. Захваљујући климатским погодностима 
(преовлађујући јадрански климатски утицаји) у долини Неретве добро успијева 
рано воће и поврће.  
 Уско приморје (Неум – Клек) и долина Неретве одликује се јадранском 
климом, док остали дио има измијењену јадранску климу, са мање благим зимама и 
умјерено жарким љетима. Велики дио високе Херцеговине је под утицајем 
планинске климе, јер јој посебно обиљежје дају високе динарске планине (Прењ, 
Вележ и др). Условно, климатска граница између ниске и високе Херцеговине је на 
око 500 м н.в.  
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Ливно – панорама град 
 
Ливањска мезорегија позната је као област била и поља. Између динарских 
планинских вијенаца, од Грмеча до Врана и Чврснице, налазе се пространа крашка 
поља: Ливањско, Дувањско, Гламочко и Купрешко. Ова мезорегија је такође 
позната по бројним понорницама: Шујица, Милач, Стурба, Бистрица и др. 

Можемо да закључимо да је Мостарско – ливањска  регија   простор 
климатских варијетета (климатске разноврсности) са посебним, карстним, 
одликама рељефа, вода, земљишта и вегетације.  Развијени процеси у карсту 
(ерозија и корозија) утичу на површинску безводност, тако да кишне падавине врло 
брзо пониру кроз бројне пукотине у карстно подземље. 
Друштвено-географске одлике. Мостарско - ливањска регија је рано насељена, још 
у преисторијском периоду. То потврђују бројна налазишта из неолита и металног 
доба. Према попису становништва из 1991. године, на простору данашње 
Мостарско – ливањске регије најбројнији су били Хрвати (55% од укупног броја 
становника). Посебно су имали већину у садашњем Западно – херцеговачком 
кантону. Бошњаци су били апсолутна већина у Коњицу и Јабланици. Срби су према 
попису из 1991. године имали апсолутну већину у општинама Босанско Грахово 
(95%), Дрвар (97%), Гламоч (79%) и Купрес (50.6%). Треба истаћи да се данашња 
етничка структура знатно промијенила у односу на резултате пописа из 1991. 
године (види табелу Пописа становништва 2013. године). 
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Прелиминарни резултати Пописа становништва, домаћинства 

 и станова у општинама/Градовима  Мостарско –ливањске регије 
2013.године 

 
Редни  
број 

Град – 
општина 

Укупно 
пописане 
особе 

Укупно 
домаћинстава 

Укупно 
станова 

1  Град Мостар 113 169 34 044 46 662 
2 Коњиц 26 381 8 371 15 084 
3 Јабланица 10 580 3 193  5 066 
4 Прозор 16 297 3 803 5 529 
5 Читлук 18 552 4 673 6 595 
6 Чапљина 28 122 8 039 10 304 
7 Столац 14 889 3 911 4 893 
8 Неум  4 960 1 392 4 023 
9 Равно 3 328 942 1 282 

10 Груде 17 865 4 524 5 482 
11 Љубушки 29 521 7 489 9 815 
12 Посушје 20 698 5 150 6 220 
13 Град Широки 

Бријег 
29 809 7 993 10 117 

14 Ливно 37 487 9 138 11 287 
15 Томиславград 33 032 7 875 9 001 
16 Босанско 

Грахово 
3 091 1 114 1 914 

17 Гламоч 4 038 1 443 2 546 
18. Купрес - 

ФБиХ 
5 573 1 514 2 513 

19. Дрвар 7 506 3 051 5 004 
УКУПНО 424 898 117 659 163 337 

 
Мостарско – ливањску регију административно – територијално чине три 

кантона: Херцеговачко – неретвански (значајнији центри: Мостар, Коњиц, 
Јабланица, Прозор/Рама, Читлук, Чапљина, Столац, Неум и Равно), 
Западнохерцеговачки (Груде, Љубушки, Посушје, Широки Бријег) и Кантон 10 
(Ливно, Дрвар, Босанско Грахово, Гламоч, Купрес и Томиславград).  
 

        
Стари мост - симбол Мостара 
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Мостарска мезорегија обухвата површину од 5763 kм2 са  334171 
становника (прелиминарни резултати Пописа становништва, домаћинстава и 
станова 2013. године). Ливањска мезорегија има површину од 4934 kм2 а ту живи 
90727 становника.  
Привреда и привредни центри. Енергетски потенцијал Мостарске мезорегије 
заснива се на хидроелектранама, у првом реду ријеке Неретве (ХЕ „Јабланица“, ХЕ 
„Грабовица“, ХЕ „Салаковац“ и ХЕ „Мостар“).  ХЕ „Чапљина“ је пумпно 
акумулациона реверзибилна хидроелектрана, која се налази у доњем току 
Требишњице, у Херцеговачко-неретванској жупанији. Осим хдроенергије, 
енергетски потенцијал се базира на резервама мрког угља у Мостарском пољу. 

Информативни текст! Низводно од бране Горица (погледајте у вашем уџбенику текст Језера 
источне Херцеговине), углавном на траси ријеке Требишњице, изграђен је доводни канал до горњег 
компензационог базена (горње акумулације) којим се ХЕ „Чапљина“ снабдијава водом. Канал је дуг 
око 65 км, а површине бетонске облоге је 2,2 милиона м², што је  био изузетан грађевински 
подухват. Горњи компензациони базен је површине 70 ха (хектара), запремине 7.2 хм³, од чегаје 
корисна запремина 6.5 хм³, и налази се у непосредној близини мјеста Хутово, у Попову пољу. Из 
њега, вода се доводи до подземне машинске хале тунелом пречника 8 метара и дужине 8105 метара. 
Из електране, вода се испушта у доњи компензациони базен (доњу акумулацију) Свитавско језеро, а 
из њега је могуће регулисано испуштање воде у ријеку Неретву. Доњи компензациони базен је 
површине око 1000 ха те максималне запремине 44.0 милиона м³. Подземна машинска хала је 
смјештена дубоко у кршу, а њене димензије су 24×98×77 м (ширина×дужина×дубина) што је чини 
једном од највећих објеката те врсте у свијету. Осим властите производње, електрана ради и у 
пумпном начину рада, када пумпе враћају воду из доњег у горњи компензациони базен, користећи 
при том јефтинију енергију из електричне мреже. 

 Мостарска мезорегија је богата и рудама боксита, а највеће залихе се налазе 
око Посушја, широког Бријега и Стоца. На бази тих лежишта развио се 
алуминијски комбинат у Мостару (Алуминиј д.д. Мостар). Основу развоја 
пољопривреде чине плодна обрадива тла око доњег тока ријеке Неретве. 
Примјеном савремених агротехничких мјера (заштита  земљишта од ерозије, 
спријечавање ширења корова, чишћење канала за наводњавање, обавеза или 
забрана производње појединих култура на одређеном пољопривредном земљишту, 
сузбијање биљних болести и биљних штеточина, као и коришћење и уништавање 
биљног отпада) и агрохемијских мјера (примјена хемијских средстава у 
пољоривреди) постижу се значајни приноси дувана, грожђа, раног воћа, поврћа и 
цвијећа. На мање плодним површинама узгаја се врло квалитетна винова лоза. Ово 
подручје, као и цијела Херцеговина позната је по љековитом биљу и све већом 
производњом меда. 

Размислите и покушајте одговорити. 

1. Да ли знате које (нам) рано воће и поврће долази из Херцеговине? 
2. Када је у питању сузбијање биљних болести и штеточина врло често се 

користе пестициди. Шта знате о њима? Да ли сте чули за термин каренца? 
Ако нисте, поразговарајте о томе са вашим предметним наставницима 
географије, биологије и хемије. 

3. Да ли знате шта су то ГМО производи у пољопривреди? Потражите помоћ 
ваших наставника. 
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4. Шта подразумијевате под органском производњом у пољопривреди? Које су 
њене предности, а које мане? Потражите помоћ код ваших наставника. 

У Ливањску мезорегију развијени крашки процеси утичу на површинску 
безводност, односно ријетки су површински токови, али су честе понорнице. У 
најдуже понорнице убрајају се ријеке Шујица, Милач, Стурба, Ричина, Бистрица и 
друге. Хидротехничким рјешењем од површинских токова вјештачки је створено 
Бушко језеро (некадашње Бушко блато). Планински простори обрасли су шумама, 
а постоје и значајне површине природних ливада и пашњака, које пружају услове 
за развој сточарства. Нижа крашка поља су простори развоја ратарства (кукуруз, 
кромпир и јаре житарице). Од сировина значајна је само експлоатација угља у 
подножју планине Тушнице (југоисточно од Ливна). Можемо констатовати да 
Мостарско – ливањска регија има аграрно – индустријска обиљежја.  

Привредни центри.  Град Мостар је макрорегионални центар ове регије. Име је 
добио према високом каменом мосту над ријеком Неретвом (стари мост).  На 
подручју Града истраживана су лежишта боксита, гипса, мрког угља, 
архитектонско – грађевинског (техничког и украсног) камена. Могућности развоја 
привреде су развој малих и средњих предузећа, улагања у производњу струје (вода, 
вјетар и сунчева енергија), пољопривреда и прерада воћа и поврћа и туризам. Стари 
мост (срушен 1993. године и обновљен у јулу 2004. године), заједно са Старим 
језгром Града Мостара, је 2005. године уврштен на УНЕСКО-ову листу заштићених 
споменика. 

Град Широки Бријег. На подручју општине постоје значајна лежишта боксита, 
чија је годишња производња око 25000 тона. Значајна је и прерада камена, посебно 
архитектонско – грађевинског, који се дијелом и увози. У индустријској 
производњи доминирају месна и металопрерађивачка индустрија, а слабије су 
развијене индустрија обуће, производња изолационог материјала и обрада камена. 
Пољопривредна производња на подручју општине је највећим дијелом свдена на 
производњу за личне потребе на окућницама. Туризам је грана привреде у овој 
општини која биљежи стални пораст броја гостију. Разлог је Међугорско 
светилиште, близина Јадранског мора, Парк природе Блидиње са зимским ски 
центром (планина Чврсница) и близина аеродрома „Мостар“. 

Неум, градско насеље  и  општина на југу Херцеговине и једини излаз Босне и 
Херцеговине на Јадранско море. Године 1718. Дубровачка Република је териториј 
Неума уступила Турцима, а потписивањем Дејтонског споразума општина је у 
цјелини ушла у састав ФБиХ. Данас је насеље Неум туристички центар, са 
хотелима високе категорије, одмаралиштима и услугама у приватном смјештају. 
Дио домицилног становништва општине бави се пољопривредом, риболовом и 
сточарством, а значајно је прикупљање љековитог и зачинског биља: кадуље 
(жалфије), рузмарина и вријеска. У сточарству доминира овчарство и перадарство. 

Информативни текст! Вријесак је сталнозелени грм с полеглим стаблом од којег се одвајају 
усправне гранчице, високе 25 – 80 центиметара. Има звончасте цвјетове с ружичасто обојеном 
чашицом. Вријесак је распрострањен у западној Европи ( од Норвешке до Исланда), сјеверном 
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дијелу Мале Азије, па чак и у западном Сибиру. Из Европе је пренесен у Сјеверну Америку и расте 
у њеном атлантском дијелу. На простору бивше Југославије расте у приморским подручјима, а 
често се среће у Лици (планина Велебит). Корисна је и његова природна улога – развијеним 
коријенским системом штити земљиште од ерозије падавина. 

Коњиц, урбано насеље и општина на обалама ријеке Неретве на сјеверу планинске 
Херцеговине. Низводно од града, ток ријеке завршава у Јабланичком језеру, 
вјештачкој акумулацији подигнутој у шестој деценији прошлог вијека. У привреди 
Коњица значајну улогу имају грађевинарство, производња металних производа, 
производња оружја и муниције, индустрија папира и рибогојство. Велика пажња се 
поклања и развоју туризма, а основа за то су Борачко и Јабланичко језеро, планина 
Прењ и рафтинг у горњем току Неретве.  

Чапљина, насеље и општина на обалама Неретве, брегаве и Требижата, у јужној 
Херцегивини. Без обзира на богатство површинских вода, осим ПХЕ „Чапљина“, не 
постоји план даљег развоја енергетског сектора. Привреду чини пољопривредна 
производња и мањи број  предузећа прехрамбене и прерађивачке индустрије. У 
плану је формирање нових предузећа, улагања у нове земљишне површине, опрему 
и грађевинске објекте, изградња пословних зона и повећање броја запослених. 
Такође се настоји развијати наутички туризам, иградњом марине на обалама 
Неретве, као и културни, спортски и туризам у природи на локацијама Могорјело, 
Габела, Почитељ, Хутово блато, Требижат, Брегава и Неретва. Подсјетник! Марина је 
мања лука намијењена наутичком туризму, опремљена за снабдијевање, чување и поправку 
спортских чамаца, јахти и других мањих пловних објеката. 

Ливно, град и општина у западном дијелу Босне и Херцеговине, сједиште Кантона 
10 у ФБиХ, највеће насеље у Ливањском пољу. Прије рата је град био познат по 
текстилној  индустрији и рударству, а данас се привреда заснива на пољопривреди, 
занатству, шумарству и туризму. Најпознатији пољопривредни производ је 
Ливањски сир, што је посљедица развијеног сточарства. Од житарица се узгајају 
пшеница, јечам и кукуруз, сточно крмно биље и повртларске културе. Ливањска 
општина има и добре предуслове за развој туризма. Ријеке Стурба, Жабљак и 
Бистрица, богате племенитом рибом и раковима, и Бушко језеро омогућавају развој 
љетног туризма, а планине Цинцар, Камешница, Тушница и Динара зимског 
туризма и планинарства. У масиву Динаре, код села Оџак, налази се јама Невидна 
вода, једна од најдубљих у Босни и Херцеговини. 

Питања и задаци! 

1. Покажите на географској карти границе Мостарско – ливањске ргије! 
2. Регија високог крша је саобраћајно тешко проходна. Која су најзначајнија 

снижења у планински гребенима и како се зову, преко којих воде важни 
путни правци у Мостарско – ливањској регији? 

3. Објасните саобраћајни значај долине Неретве и посебно везу са долинама 
ријека Босне и Врбаса 

4. Шта чини Ниску Херрцеговину у морфолошком и биоклиматском погледу? 
5. Који кантони ФБиХ се налазе у Мостарско – ливањској регији? 
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6. Које су карактеристике најзначајнијих привредних центара Мостарско – 
ливањске  регије? 

7. Због чега се у Међугорју развио вјерски туризам?  
 

Бихаћка регија 
  
Бихаћка регија 
 
Информативни текст!Пространо подручје са Унско – санским кантоном. Припадност 
перипанонском ободу и регији Била и поља западне Босне. Веома повољан саобраћајно – географски 
положај.Најзначајнији природни ресурси : воде, земљиште, шуме и минералне сировине.  

 
Границе Бихаћке регије. Подручје Бихаћке регије (Унско – сански кантон) 
заузима сјеверозападни дио Федерације Босне и Херцеговине. На југоистоку 
граничи са Ливањском мезорегијом, сјевероисточнио и сјеверно (дјелимично) је 
Бањалучка нодално – функционална регија, а сјеверно и западно је државна 
граница са Републиком Хрватском. Укупна површина регије износи 4841 kм2 (8.2% 
укупне површине Босне и Херцеговине).  
 

 
Бихаћ - главни полифункционални центар регије 

 
 Бихаћка регија има изузетно повољан географски положај. Отворена је 
према Панонском басену и заузима географски простор на правцу основних 
коридора: Европска Унија – Медитеран – југоисточна Европа. Долином Уне 
пролази међудржавни транзитни жељезнички и друмски правац који Босну и 
Херцеговину спаја са Јадранским басеном. Унском пругом и магистралним 
путевима регија је повезана са осталим дијеловима Босне и Херцеговине . 
 
Природногеографске одлике регије. 
 Рељеф. У рељефном, климатском и биогеографском погледу, Бихаћкој регија 
припада југозападни дио Панонског обода и дио планинско – котлинске области 
(дио регије Била и поља западне Босне). Једно од основних обиљежја регије је 
ријека Уна са својим притокама. Поред котлина и долина, у грађи рељефа Бихаћке 
регије учествују и планине а међу њима се посебно истиче Грмеч. Ова вјеначна 
планина простире се између Уне и Сане, у правцу сјеверозапад – југоисток, 
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дужином од око 70 километара. Грађен је од кречњака и доломита и добро је 
пошумљен.  
Брежуљкаста подручја око ријека Уне и Сане, а посебно цазинско – кладушка 
висораван, пружају погодне услове за развој пољопривреде, посебно воћарства и 
сточарства. Планине Шатор, Пљешевица и Осјеченица, те превој Млиниште (1273 
м н.в.) представљају природну границу према Ливањској мезорегији. Природну 
физиономију (изглед) регије чине мање природне цјелине: Унска и Цазинска 
Крајина, долина Сане (средњи ток, од Кључа до Санског Моста) и бихаћки простор 
Била и поља (југоисточно од Бихаћа). 
Клима. Умјерено континенталну климу (и незнатан утицај атлантске климе) има 
сјеверозападни (нижи) дио регије и долине Уне и Сане. Субпланинску климу има 
највећи дио брдског подручја док планинска клима заузима просторе планинског 
подручја Грмеча, Пљешевице и Осјеченице, изнад 1500 м н.в. 
Воде. Регији припада скоро цјелокупни слив Уне. Ову ријеку су познавали и стари 
Римљани који су јој дали име (хидроним) Уна – „Једина“. Извире у селу Доња 
Суваја (Република Хрватска) на 375 м н.в. а улијева се у ријеку Саву код Јасеновца 
на надморској висини од 95 метара. Најпознатије су јој притоке Сана и Унац. Унац 
је ријека у западном дијелу Босне и Херцеговине, десна притока Уне. Настаје од 
двије саставнице: Милинског и Шаторског потока, у близини Шаторског језера, а 
улива се у ријеку Уну код Мартин Брода. Дужина тоја је око 66 км, а површина 
слива око 650 км2. Доњи ток Унца је дио Националног парка „Уна“. 
Подсјетник! О ријекама Уни и Сани смо говорили у наставној јединици о Бањалучкој регији.  
 
 

 
 

Уна код Мартин Брода 
  
Друштвено-географске одлике. Подручје Бихаћке регије насељено је од 
праисторије а о томе говоре многобројни материјални докази, посебно у пећини 
Хрустовачи (Сански Мост).  
Становништво регије. Прије и послије Првог свјетског рата ово је било изразито 
емиграционо подручје (подручје исељавања), нарочито у вријеме велике (свјетске) 
економске кризе (од 1929 – 1933. године).   
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И након Другог свјетског рата присутни су емиграциони процеси, тзв. 
планско пресељавање – колонизација. Према попису становништва из 1991. године 
у данашњој Бихаћкој регији је живјело 360385 становника од чега је Срба било 
25.3%, Бошњака 69.5% , Хрвата 3.1% и оних који су се изјаснили као Југословени 
2.4%. Данас у регији, на основу прелиминарних резултата Пописа становништва, 
домаћинстава и станова 2013. године живи 299343 становника, односно око 60000 
становника мање у односу на 1991. године. 

 
Прелиминарни резултати Пописа становништва, домаћинстава 

 и станова у општинама/Градовима Бихаћке  регије 2013. године 
 

Редни  
број 

Град – 
општина 

Укупно 
пописане 
особе 

Укупно 
домаћинстава 

Укупно 
станова 

1 Бихаћ 61 186 18 251 25 610 
2 Босанска 

Крупа 
29 659 7 691 10 930 

3 Босански 
Петровац 

7 946 2 863 4 835 

4 Бужим 20 298 4 397 4 922 
5 Цазин 69 411 16 929 20 132 
6 Кључ 18 714 5 055 7 243 
7 Сански Мост 47 359 12 242 16 513 
8 Велика 

Кладуша 
44 770 11 745 16 864 

УКУПНО 299 343 79 173 107 049 

 
 
Привреда регије. Унско-санске стијене садрже низ минералних сировина и руда. У 
околини Бужима су лежишта камена – грађевинског материјала, доломитног 
пијеска и мангана. На ширем простору Грмеча налазе се лежишта боксита, код 
Велике Кладуше барита, а лежишта гипса су у околини Босанске Крупе и Кулен 
Вакуфа. Кварцног пијеска има у Бихаћкој котлини, а азбеста код Босанске Крупе. 
Познати грађевински и украсни камен, изузетно отпоран на атмосферске утицаје, 
веома мек и погодан за обраду, познат као бихацит, има највећа лежишта у оклини 
Бихаћа. Цигларске глине има код Цазина и Кључа. 

 Енергетску базу Бихаћке регије чине лежишта мрког угља (Кључ и Цазин). 
Хидроенергија Поуња је врло повољна за подизање хидроелектрана, али је до сада 
врло мало искоришћена. Разлог је у чињеници да преовладава став да ријеку Уну и 
њене природне вриједности треба сачувати од било каквог утицаја људских 
активности, које могу пореметити њену биолошку разноврсност и угрозити 
садашњи биљни и животињски свијет. Површине под шумом од око 190000 ha 
представљају квалитетну основу за развој дрвне индустрије. 
Привредни центри. У Бихаћкој регији развила су се бројна урбана средишта 
(видјети табелу Прелиминарни резултати Пописа становништва, домаћинстава и 
станова у општинама/Градовима Бихаћке регије 2013. године). Службено је 
проглашен Град Бихаћ, а остала насеља су урбани центри/градови и сједишта 
општина. 
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 Град Бихаћ је смјештен у долини ријеке Уне у Бихаћком пољу, које се 
простире између Пљешевице и Грмеча, а први пут се спомиње 1260. године. 
Представља важно саобраћајно и привредно средиште Бихаћке регије. Развијена је 
дрвна индустрија, а у околини и индустрија грађевинског материјала. Бихаћ је 
познат по производњи пива, производњи млијека и млијечних производа и фабрици 
расхладних уређаја. Активне привредне активности  су занатство, трговина, 
угоститељство и пољопривреда, а туризму доминирају садржаји на ријеци Уни 
(познати рафтинг). У савременој урбаној структури насеља ове регије, Бихаћ је 
центар са регионалним административно – урбаним и образовним значајем, као и 
низом осталих функција (дјелатности). Универзитет у Бихаћу (основан 1997. 
године) има данас седам факултета. 
Цазин је град и средиште истоимене општине на раскршћу путева који воде од 
Бихаћа према Великој Кладуши и даље. Подручје Цазина било је насељено у 
праисторијском периоду. Данашњу привреду Цазина обиљежава сточарство, 
односно производња сировог крављег млијека, производња воћа и поврћа, 
љековитог и индустријског биља и производња перади. У индустрији доминира 
производња медицинских инструмената, а од осталих привредних грана познати су 
грађевинарство и трговина. Развој туризма везан је углавном за хотел „Седру“. 
Кључ, град и општина смјештени у сјеверозападном дијелу Босне и Херцеговине, 
односно на југоистоку Унско – Санског кантона, на мјесту гдје гдје ријека Сана 
скреће према сјеверру. Град је изграђен на важној саобраћајници М-5, Бихаћ – 
Сарајево. Под древним градом Кључем одиграла се посљедња епизода између 
босанске и османлијске војске, којом је означен крај самосталности средњовјековне 
босанске државе. Привреда града и општине базира се на шумарству и преради 
дрвета,занатству, трговини и угоститељству. У туристичкој понуди налазе се 
ловни, риболовни, авантуристички, адреналински и културно – историјски туризам. 
Саница у близини Кључа је познато туристичко село. 
Сански Мост је смјештен на истоку Бихаћке регије, у средишњем току ријеке 
Сане. Познат је и као град на девет ријека, са великим бројем снажних крашких 
врела у својој околини. На подручју општине су бројна археолошка налазишта. 
Сански Мост има повољан саобраћајни положај и добру повезаност са Републиком 
Српском и ФБиХ.Основне привредне ресурсе чине воде, пољопривредно земљиште 
(оранице, баште, воћњаци), шуме, руде и минерали (угаљ, пијесак, глина и туф – 
стијена седиментног или вулканског поријекла). Познат је по индустријској 
преради дрвета, а у новије вријеме развој индустрије треба да се одвија у 
индустријској зони „Шејковача“. Град има развијену трговину, грађевинарство, 
угоститељство, а у пољоприврдној производњи све се више користе пластеници и 
продаја расадничког материјала. 
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Сански Мост 
 
Питања и задаци! 
 

1. Покажите на географској карти подручје Бихаћке регије и одредите њене 
границе. Објасните предности географског положаја, посебно саобраћајно – 
географског положаја бихаћке регије! 

2. Шта знате о рељефу Бихаћке регије? 
3. Које су најзначајније ријеке Бихаћке регије? 
4. Заједно са вашим предметним наставником анализирајте прелиминарне 

резултате Пописа становништва 2013. године у Бихаћкој регији за Бихаћ и 
Цазин. Гдје је већи број становника? Покушајте одговорити  због чега је 
Бихаћ службено проглашен Градом и због чега је главни центар регије и 
Унско – санског кантона? 

5. Које су основне карактеристике привреде Бихаћке регије. 
 
Информативни текст! Адреналин је хормон надбубрежне жлијезде и лучи се приликом напора и 
узбуђења; подстиче рад срца и прилив крви у мишиће. Хормон је производ лучења одређених 
жлијезда у организму.  
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УГРОЖЕНОСТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 
 

 Проблем нарушавања квалитета животне средине на географском простору 
Босне и Херцеговине присутан је од самих почетака индустријализације. С правом 
се може речи да су угрожене све геокомпоненте животне средине (ваздух, вода, 
земљиште) у Босни и Херцеговиони, посебно у зони индудтријских градова, 
термоелектрана и рудника, као и великих урбаних простора. Међутим, не треба 
занемарити ни угрожавање земљишта и воде у руралним срединама због све веће 
употребе хемијских средстава и нестручног наводњавања. Анализирајући 
угроженост ваздуха, воде и земљишта у урбаним, руралним и индустријско – 
рударским подручјима Босне и Херцеговине, могу се издвојити сљедећи центри 
угрожености: 

 град и околина Бањалуке, 
 град и околина Сарајева, 
 град и оклина Зенице, 
 град и околина Јајца, Маглаја, Какња, Вареша,  
 ТЕ Тузла, Угљевик, Гацко и Какањ 

 
Објективно говорећи, у многим градовима и њиховој околини степен 

угрожености је смањен након минулог рата (1992 – 1995. године). Посебно се то 
односи на Бањалуку гдје је знатно смањење аерозагађења, али остаје проблем 
отпадних вода бројних насеља који се испуштају у водотоке у околини Бањалуке 
без икаквог пречишћавања. Треба нагласити да саобраћај постаје озбиљан проблем 
када је у питању загађење ваздуха у Бањалуци, али и у осталим градовима Босне и 
Херцеговине. Највећи загађивач прије минулог рата „Инцел“ данас више није у 
функцији, па су значајнији загађивачи „Витаминка“, „Пивара“, „Мљекара“ и 
„Сточар“ који у Врбас уносе одређене количине органског загађења. 

Један од најугроженијих градова у Босни и Херцеговини је Зеница. Због 
неповољног котлинског положаја и жељезаре дошло је, и након минулог рата, до 
угрожавања земљишта, ваздуха и воде на подручју Зенице. Осим жељезаре, у 
Зеници су присутни и други загађивачи: несанирана одлагалишта фабричког 
отпада, „дивље“ депоније, прљаве технологије лоциране у другим производним 
предузећима, кућна ложишта, аутомобилски саобраћај и др. Посебно је угрожено 
земљиште – тешки метали, таложни прах и сл. Атмосфера прима велике количине 
сумпордиоксида и других гасова, прашине и тешких метала.  

Тузла је један од најзагађенијих градова у Федерацији Босне иХерцеговине. 
Подручје тузланског басена карактерише слаба циркулација ваздуха, а на том 
подручју су смјештени значајни хемијски капацитети. Енергетски објекти 
(термоелектране, топлане) емитују полутанте (загађиваче) као што су: 
сумпордиоксид, азотни оксид, угљенмоноксид, угљоводоник и др. Хемијска 
индустрија лучи веома токсичне (отровне) полутанте: хлор и хлорисане органске 
спојеве и др. 

Сарајево и његова околина су прије минулог рата (1992 – 1995. године) били 
примјер угрожености животне средине. Примјер најзагађенијег града смогом, у 
претходној СФРЈ, било је Сарајево све до почетка осамдесетих година ХХ вијека, 
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када је у оквиру припрема за ЗОИ ′84 проведена гасификација града и аерозагађење 
је сведено на подношљиве границе. 

 Престанком рада многих индустријских постројења у овом граду је смањено 
аерозагађење, али отпадне воде, посебно из послијератних приградских насеља, све 
више представају опасност по здравље људи. 

Маглај – сулфатна целулоза и натрон; Какањ – површинска експлоатација угља, 
производња цемента, термоелектрана, Јајце – „Електробосна“, Вареш – 
неконтролисана емисија из жељезаре, и још неки градови су још један примјер 
непоклањања пажње заштити животне средине.  

 
Активности на заштити животне средине 

у Босни и Херцеговини 
 

У бившој СР Босни и Херцеговини је почетком седме деценије ХХ вијека 
почела организована активност на заштити природе и природних ријреткости. 
Највише се урадило на заштити споменика културе и природних ријеткости, 
уређењу националних паркова ( „Сутјеска“ и „Козара“), али су изостали значајнији 
помаци у области неконтролисане урбанизације и емисије полутаната у атмосферу, 
хидросферу и педосферу. 

Основни правци заштите геокомпонената животне средине (вода, ваздух, 
земљиште) имају неколико праваца: 

1. Законодавна регулатива – усвајање и примјена одговарајућих закона из 
области животне средине; примјена цмеђународних стандарда за емисију 
појединих полутаната, али без временског одлагања; 

2. Регулисање производних процеса одговарајућим међународних 
стандарда (ISSO стандарди); 

3. Инспекцијски надзор за контролу провођења закона и прописа у области 
животне средине; 

4. Свеобухватни мониторинг (посматрање) у праћењу загађивања и 
угрожавања животне средине; 

5. Едукација младе популације у процесу наставе о штетности могућих 
загађења; из тога проистиче и посебан значај наставе географије у којој 
младе генерације треба да добију највише знања о промјенама у 
природној средини и утицају човјека на загађивање животне средине; 

6. Ширење оште културе о животној средини а њу остваривати кроз научно 
– популарне изворе и друга средства. 
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ГЕОГРАФИЈА КРАЈА У КОМЕ ЖИВИМО 

(ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА) 
 
 
ПРИПРЕМА ЗА РАД 
 

 Током часова на којим се требате упознати са географијом краја треба да 
припремите материјале за рад  у договору са вашим наставником! 

 Изласком из учионица на терен потрудите се да фотографишете све 
географске карактеристике вашег краја! 

 Прикупљени материјал презентујте у облику албума вашег мјеста! 
 Приликом проучавања на терену уписујте своја запажања , а у учионицама 

заједно презентујте прикупљене материјале ! 
 Служите се топографским картама, компасом, правите сами скице, 

прикупљајте податке на терену од мјештана, предузећа у вашем крају и 
метеоролошкe станицe или неких других институција која се баве 
проучавањем вашег мјеста!  

 
 
ПОЛОЖАЈ И ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ ЗАВИЧАЈА 
 
Упознали смо се са географским карактеристикама Босне и Херцеговине као и 
заемаља које су јој сусједи.  Сада треба да проучите природне одлике вашег мјеста 
или краја. Ваше проучавање може бити у оквиру мјеста, села општине или чак 
шире  регије  са јединственим природним карактерисикама. 
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ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И РЕЉЕФ 

 

 уз помоћ физичке и топографске карте одредите географски положај; 

 дефинишите положај вашег мјеста у 

оквиру шире регије; 

 одредите положај у односу територије 

Републике Српске и  Федерације БиХ; 

 коментаришите положај БиХ; 

 одредите положај у односу на веће 

центре у окружењу; 

 који облици рељефа су карактеристични за ваш крај; 

 израдите скицу простора којег посматрате; 

 означите и фотографишите ерозивне облике рељефа у вашем крају; 

 уочите врсте тла која су онечишћена; 

 објасните како спријечити негативне појаве у ерозији и онечишћењу тла 
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КЛИМА 

 

 одредите који тип климе је заступљен у вашем мјесту; 

 ако имате могућности посјетите меторолошку станицу; 

 сазнајте које су максималне и минималне љетне и зимске температуре; 

 направите графикон средњих температура по мјесецима; 

 сазнајте више о вјетровима који се јављају у вашем крају; 

 покушајте урадити ружу вјетрова вашег мјеста; 

 проучите количину и карактер падавина вашег краја; 

 сазнајте више о сњежном покривачу и његовим карактеристикама у мјесту; 

 сазнајте како се у вашем крају становништво штити од природних непогода (великом 

количином падавина, градом, сњежним наносима); 
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           БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВИЈЕТ 

 

 опишите биљни покривач вашег 

краја; 

 уочите шумске комплексе у мјесту; 

 на скицама означите обрадиве 

површине ливаде и пашњаке; 

 утврдите број домаћинстава које се 

баве сточарском производњом; 

 сазнајте у разговору са 

становништвом које 

пољопривредне културе најбоље успјевају у вашем крају; 

 сазнајте постоје ли у вашем крају ендемичне биљке и које су мјере заштите; 

 утврдите да ли се ширењем села или градова уништава биљни и животињски свијет 

вашег мјеста; 

 сазнајте више о мјерама заштите шума или паркова у крају; 

 провјерите има ли појаве загађивања земљишта и које мјере се заштите предузимају; 

 утврдите има ли необрађених површина у крају; 

 провјерите постоје ли мјере заштите шуме од неконтролисане сјече; 

 



 213

            

           ВОДЕ 

 

 уочите на картама водене 

површине вашег мјеста; 

 пронађите и 

фотографишите изворе и 

врела у крају;  

 ријеке вашег краја проучите 

тако што ће те сазнати о 

поријеклу њиховог имена и 

њиховим извориштима; 

 сазнајте о дужинама ријека 

и мјестима кроз која протичу; 

 сазнајте више о водостају ријека и покушајте објаснити узроке колебања; 

 опишите привредни значај ријека; 

 обиљежите на картама или фотографишите објекте на њиховим обалама; 

 утврдите који мостови постоје на ријекама и када су изграђени; 

 опишите друштвена догађања која се догађају поред ријека; 

 постоје ли у вашем крају језера и сазнајте како су настала; 

 проучите да ли постоје вјештачка језера у вашем крају и сазнајте њихову функцију; 

 учите изворе или језера која служе за водоснабдјевање становништва; 

 фотографишите, ако уочите, загађиваче вода у вашем крају; 

 опишите и фотографишите канализациони систем у вашем крају; 

 провјерите има ли минералних извора у вашем крају; 

 сазнајте више о минералним изворима и како су искориштени у вашем мјесту; 
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ДЕМОГРАФСКЕ И ПРИВРЕДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗАВИЧАЈА 
 

            СТАНОВНИШТВО 

 

 сазнајти више о 

старосједеоцима и 

доласку становничтва у 

ваш крај; 

 проучите који су 

историјскиа дешавања 

утицала на долазак или 

одлазај становништва у ваш крај; 

 сазнајте, у складу са могућностима, који број становника живи на територији 

коју посматрате; 

 пронађите податке о броју рођених и умрлих у вашем крају, те израчунајте 

природни прираштај; 

 према могућностима  упоредите природни прираштај у вашем мјесту  и 

природни прираштај у пријашњем периоду,те коментаришите факторе који 

су утицали на њега; 

 Уочите да ли се број 

становника у мјесту 

или крају повећава 

или смањује; 

 уочите густину 

насељености у вашем 

крају и дајте свој 

коментар; 

 проучите национални 

састав становништва 

вашег краја; 
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 сазнајте више о презименима људи који живе у вашем крају; 

 упознајте се са знаменитим личностима које су рођене на вашем подручју; 

 проучите културолошке карактеристике вачег краја – обичаје; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      НАСЕЉЕ 

 на топографској карти уочите 

положај вашег насеља;  

 сазнајте више о поријеклу имена 

вашег мјеста; 

 проучите историјски развој краја; 

 документујте фотографијама 

историјске и грађевински 

специфичне објекте  значајне за  

ваше мјесто; 

 скицирајте распоред улица и занчајних објеката у мјесту па одредите 

структуру насеља; 

 утврдите којим се дјелатностима претежно бави становништво и према 

томе урврдите функције насеља; 

 уочите распоред зелених површина ‐ паркова у вашем мјесту, или ако 

проучавте шире подручје утврдите гдје су лоциране обрадиве површине; 
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      ПРИВРЕДА 

 

 сазнајте којим се 

дјелатностима 

становништво у вашем 

крају бавило у 

прошлости; 

 којим се дјелатностима 

претежно бави 

становнижтво данас у 

вашем крају; 

 сазнајте од којих још 

дјелатности 

становништво стиче 

приходе за живот; 

 уочите како природни услови су дјеловали на развој привреде у вашем 

крају; 

 сазнајте који 

друштвени 

услови су 

дјеловали на 

развј привреде 

вашег краја; 

  коментаришите 

структуру 

запосленог 

становништва у 

одређеној грани 

привреде; 

 колико је пољопривредна призводња заступљена у вашем крају; 

 у структури обрадивих површина да ли су искориштена заемљишта за 
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оранице, баште, воћњаке, 

винограде или су пашњаци; 

 опиши услове за развј 

сточарства и крају; 

 који су најважнији сточарски 

производи вашег краја; 

 наведите који су енергетски 

извори лоцирани у вашем 

крају; 

 која минерална богаства има ваш крај или регија; 

 постоје ли у мјесету  или крају индустријска постројења и која; 

 сазнајте кадада су она подигнута; 

 утврдите које сировине су потребне за ова постројења и одакле оне долазе 

ж; 

 колико индустријска постројења штетно дјелују на околину у вашој регији 

или мјесту; 

 које су мјере предузимају на заштити околине од загођивача; 

 утврдите које су услужне дјелатности највише заступњене у вашем мјесту; 

  уцртајте на скицу најважније саобраћајнице у вашем крају; 

 означите мостове,пруге и друге значајне обекте за саобраћај у крају ( 

граничне прелазе, царинске терминале, ...) 

  означите аеродроме, ако постоје у вашем мјесту, и сазнајте више о 

њиховом раду; 

 уочите туристичке потенцијале вашег краје и покучајте их презентовати; 

 проучите које су могучности привредног развоја мјеста или краја; 

 уочите недостатке или неискориштене капацитете који би побољшали 

живот у вашем крају; 

 



 220

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 221

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


