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На пснпву члана 55. Закпна п шумама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/08 и 
60/13) и члана 2. став 2. Правилника п садржају и ппступку израде плана заштите шума пд 
ппжара („Службени гласник Републике Српске“ бр. 107/09 и 12/14)  в.д. директпр НП 
Дрина Сребреница дпнпси: 
 

 

ПЛАН ЗАШТИТЕ ШУМА ОД ПОЖАРА 
 

 
УВОДНИ ДИО  
 

I Јавна устанпва Наципнални парк „Дрина“ Сребреница је ппдручје изузетних прирпдних 
вриједнпсти кпје је смјештенп у истпчнпм делу Републике Српске, на ппдручју ппштине 
Сребреница укупне ппвршине 6.315,32 хектара. 
 
Наципнални парк је издвпјен из састава  Ш.Г „Дрина“ Сребреница, и кпмплетнп је 
припадап Гпсппдарскпј јединици „Лука-Клптјевац“. 
 
Наципнални парк се граничи са јужне стране ппштинпм Бајина Башта у Србији, ппштинпм 
Вишеград у Републици Српскпј, са западне стране ппштинпм Рпгатица а псталпм границпм 
се прпстире на теритприји ппштине Сребреница. 
 
Ппдручје парка целпкупнпм јужнпм и југпзападнпм странпм је пивиченп језерпм Перућац, 
кпје представља вјештачку акумулацију на ријеци Дрини. Нивп језера се налази на 
надмпрскпј висини пд 290м, а највећа висина је на квпти 1238м Љутица у планини 
Сушици. 
 
Ппдручје Наципналнпг парка има карактер кпнтиненталне климе.  
Управљаое и газдпваое шумама и шумским земљиштем вршиће се са ппсебнпм 
шумскппривреднпм пснпвпм и шумскппривреднпм пснпвпм за шуме у приватнпј свпјини 
на кпје ће бити примјеоене мере предвиђене пвим планпм заштите пд ппжара. 
Ппдручје Скелана и Сребренице спадају у тпплије репне умјеренп кпнтиненталнпг ппјаса. 
Љета нису сувише тппла а зиме нису сувише хладне, јединп јануар има температуру исппд 
П степени ( -2.8 степени целизијуса).  
Падавине се крећу пд 900-1100мм, прпсечнп има 28 дана падавина у гпдини, љети падне 
два пута више кише негп зими.  
 
 
Кап један пд битних фактпра кпји негативнп делује на здравственп стаое шума и шумскпг 
земљишта и укупне бипгенпценпзе су шумски ппжари.  
Тамп где се јави, нарпчитп акп захвати велику ппвршину шума, разпрнп делује на све 
оене кпмппненте, уништавајући биљни и живптиоски свет, па чак изазива и пдређене 
ппремећаје и прпмене у ппвршинскпм слпју земљишта. Пн узрпкује: 

 Уништаваое дрвне масе 



 Губи се заштитна улпга шуме, првенственп заштита земљишта пд ерпзије, ремети 
се регулисаое хидрплпшкпг система, 

 Измјена пејзажа 

 Велике трпшкпве гашеоа ппжара и биплпшке инвестиције за нпвп ппшумљаваое. 
 
 
 

II ПРОЦИЈЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА У НП „ДРИНА“ СРЕБРЕНИЦА 
 

СТЕПЕН УГРПЖЕНПСТИ ШУМА ПД ППЖАРА 
 
Ппдручје Наципналнпг парка „Дрина“ Сребреница пп степену угрпженпсти пд ппжара 
класификпванп је на четири дијела. 

1. Зпна парка у кпјпј се спрпвпди Ib степен заштите 
2. Зпна парка у кпјпј се спрпвпди II степен заштите 
3. Зпна парка у кпјпј се спрпвпди III степен заштите 
4. Зпна парка у кпјпј се прпстире шуме у приватнпј свпјини, утрине, пашоаци и 

шикарасти пблик вегетације (ппвршине су ушле у збирне ппвршине, пбразац 1.) 
 

 
 

                                                                 Пбразац 1 
 

Степ 
зашт
ите 
парка  
 
 
 
 

Пдјели и пдсјеци Степен 
угрпже
нпсти 

Ппврши
на 
xa 

 
 
Iб 
II 
III 

1,2,3,4,9,12,13,14,15-b,20,27,28-
bc,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44,45bcd,46,47,48,49,52,57/2c,58gefh,59c,
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78b,8
2,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,103,104,1
05,106,107,108,109,117 

 
 

II 

3971,48 

59a, 78a, 100, 15a,26,29a,45a,49,50, 
53,55,56,57/2a,b, 58ab,c,d,59b 

III 
2343,84 



  
СВЕУКУПНО 

6315,32 

 
 

 
СТЕПЕН УГРПЖЕНПСТИ ШУМА У ПРИВАТНПЈ СВПЈИНИ НА ППДРУЧЈУ ПАРКА 

 

Катастарска ппштина 
за шуме у приватнпј 

свпјини 

Степен угрпженпсти  Ппвршина 
xa 

Беширпвићи дип  
 

II 18,72 

Гладпвићи дип II 15 

Клптјевац II 56,64 
Међе дип II 16,25 

Псат дип II 23,55 
Прпхићи  II 23,84 

Урисићи  II 65,03 

Лука дип  II 18,14 
УКУПНО II 

 
 

237,17 
Беширпвић дип III  

7,63 
Крушев дп III 12,88 

Лука дип III 129,56 
Љескпвик дип 

 
III 64,06 

Радпшевићи  III 106,50 

Међе дип III 6,28 

УКУПНО III 326,63 
СВЕУКУПНО  II+ III 563,80 
 

 
 
 

III МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 
На ппдручју Наципналнпг парка „Дрина“ у државним  шумама и шумама у приватнпј 
свпјини прпвпде се превентивне шумскп-узгпјне мјере заштите пд ппжара. 



Мјере ппдразумевају: 
1. Оегу састпјина  
2. Благпвремена прпреда и санитарна сјеча у зпнама II i III 
3. Кресаое и уклаоаое сувпг граоа 
4. Израда и пдржаваоа прптивппжарних прпсјека и путева  
5. Пдржаваое шумскпг реда на трасама далекпвпда 
6. Пдржаваое чистим и уређеое ппстпјећих извпра впда и прилаза истих  
7. Пстале превентивне шумскп узгпјне мјере 

 
Другим (II) степенпм угрпженпсти на ппдручју Наципналнпг парка „Дрина“ пбухваћене су 
културе црнпг и бијелпг бпра, јавпра,јасена,смрче, виспке шуме храста, цера и гплети. 
Пд прјевентивних мјера пптребнп је вршити прпреде и трајнп пдржавати шумски ред. 
У сјеменским састпјинама ариша и панчићеве пмприке ппстпјеће прпреде и 
прптивппжарне прпсјеке редпвнп пдржавати и чистити са ппсебнпм пажопм, пбзирпм на 
трајни значај истих. 
 
Трећим (III) степенпм угрпженпсти Наципналнпг парка „Дрина“ пбухваћене су виспке 
шуме букве, храста, храста и граба, виспке деградиране шуме букве и храста. 
Пд превентивних мјера пптребнп је вршити надзпр и у састпјинама у кпјима има 
запаљивпг материјала (сувп граое, вјетрплпми, прелпми и сл.) вршити оихпвп уклаоаое. 
 
На ппдручју Наципналнпг парка „Дрина“ у зпнама II  и III ппстпје значајне путне 
кпмуникације кпји ће се кпристити кап прилазни путеви дп угрпжених ппжарних ппдручја. 
Главне кпмуникације и шумски камипнски путеви су: 

 Љељедп- Бјеле впде 

 Љескпвик- Клптјевац 

 Крагљивпда – Клптјевац 

 Ппдраваое – Лука- Крушевдп 

 Зелени јадар – Крнп - Радачевићи- Клптјевац 
 
Пд впдптпкпва и мјеста кпји мпгу да служе за прптивппжарну заштиту и гашеое 
евентуалних ппжара кпристиће се: 

 Впда језера Перућац,  

 Извпришта Брестпвик 

 Пптпк Макпвитп 

 Извприште Бјеле впде 

 Радпшевића пптпк и 

 Зелени јадар 
Пптребнп је редпвнп пдржаваое путних праваца, впдптпкпва, извпришта и пптпка и 
прилазних путева истим. 
 
 
МЈЕРЕ У ШУМАМА У ПРИВАТНПЈ СВПЈИНИ, ПАШОАЦИМА И ГПЛЕТИМА 



 
Ппсебне мјере заштите пд ппжара имају се примјенити на шуме у приватнпј свпјини 
чистине гплети, пашоаке и сличнп. 
Значајан брпј пппулације и станпвништва је задоих гпдина напустип пве прпстпре, из 
ппзнатих разлпга, такп да је велика небрига и непажоа присутна кпд прпљетних радпва 
чишћеља, крчеоа и спаљиваоа  суве бипмасе кпја прпузрпкује честе ппжаре кпји се 
пренпсе и на шуме у државнпј свпјини на ппдручју Наципналнпг  парка „Дрина“  у  III зпни. 
Велику пажоу заппслени и лица задужена на терену су у пбавези свакпдневнп да прате 
стаое, уппзправају мјеснп станпвништвп и п истпм ппднпсе извештај рукпвпдству. 
 
Ппдразумевају се у II категприји угрпженпсти шума и шумскпг земљишта пд ппжара 
превентивне мјере крпз оегу састпјина, редпвне прпреде састпјина, клесаое и уклаоаое 
сувпг граоа и псталпг запаљивпг материјала. Пва категприја угрпженпсти ппдразумјева 
сталнп пдржаваое шумскпг реда ппсебнп на трасама далекпвпда.  
Пдржаваое, уређиваое и заштита ппстпјећих впда у шуми неппхпднп је вршити тпкпм 
цјеле гпдине. 
 
У III зпни угрпженпсти шума и шумскпг земљишта превентивне мјере ппдразумјевају се у 
следећем: 

 оега и прпреда састпјина  

 уклаоаое пп пптреби запаљивпг материјала и пдржаваое шумскпг реда  

 пдржавати ппстпјеће впдптпке и извпришта 

 вршити ппвремени а пп пптреби стални надзпр над састпјинама кпје су више 
угрпжене пд ппжара (културе четинара, близина насељених мјеста и сл.) 

 
 
 
 

IV ОРГАНИЗАЦИЈА ВАТРОГАСНЕ СЛУЖБЕ, КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ 
УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ШУМА ОД ПОЖАРА 

 
У циљу заштите шума и пбјеката пд ппжара НП „Дрина“ Сребреница прганизује Штаб 
заштите пд ппжара у кпји  се пдређују следећа лица: 

1. Рукпвпдилац сектпра кпришћеоа, заштите шума, лпва, рибплпва и прирпдних 
вриједнпсти, 

2. Шеф службе за заштиту и узгпј шума 
3. Шеф службе надзпра лпва, рибплпва и пбезбеђиваое пбјеката 
4. Кпнтрплпр ппсебнпг лпвишта Сушица и Бјеле впде 
5. Референт заштите пд ппжара 
6. Надзпрници пбезбјеђеоа унутрашоег реда 
7. Чувари лпва и рибплпва 
8. Чувар пбјеката и ватрпгасац 

 



Штаб сачиоавају шумарски инжеоери, шумарски техничари, пспбље екпнпмске , 
техничке и прирпдне струке. Штабпм рукпвпди рукпвпдилац сектпра кпришћеоа, заштите 
шума, лпва, рибплпва и прирпдних вриједнпсти. 
Штаб је задужен да кпрдинира активнпстима и радоама кпје су усмјерене на гашеое 
ппжара на цијелпм ппдручју Наципналнпг парка „Дрина“ пд мпмента пткриваоа па дп 
пптпунпг лпкализпваоа ппжара и да усппстави кпрдинацију на нивпу лпкалне заједнице 
(Цивилна заштита, ватрпгаснп друштвп и други субјекти лпкалне власти). 
 
У активнпсти гашеоа ппжара Штаб је пвлашћен укључити све раднпсппспбне заппслене 
раднике у предузећу. 
Пдгпвпрнп лица за прптивппжарну заштиту упквиру наведених свпјих ппслпва, накпн 
дпјаве да је дпшлп дп угрпженпсти некпг ппдручја пд ппжара, дпбија неппсредни задатак 
пд штаба за дјелпваое. У исппмпћ се укључују сви пстали заппслени и ангажпвани 
радниции у Устанпви све дпк се активни шумски ппжар не дпведе у сигурну зпну. 
У тпку сезпне прганизују се дежурства на пунктпвима Наципналнпг парка „Дрина“. 
Расппред дежурних радника је у надлежнпсти штаба заштите шума пд ппжара. Штаб је у 
сталнпј приправнпсти и кпрдинацији са дежурним на пунктпвима. 
Главни пунктпви за псматрачку службу заштите пд ппжара су : 

1. Љутица – Бјеле впде надмпрска висина 1.238м 
2. Хпмарић надмпрска висина 1.139м 
3. Карчинп брдп надмпрска висина 680м 

 
Псматрачка служба пдржава везе са штабпм путем мпбилнпг телефпна дпјаве упчених 
ппжара на телефпн 056/471-021 или на неки други телефпн кпји је у датпм мпменту у 
функцији дежурства.  
У случају избијаоа ппжара или акп ппстпји ппаснпст пд наглпг ширеоа ппжара, псматрачи 
пбавјештавају најближег рукпвпдипца или чланпве Ватрпгасне бригаде иакп су у 
мпгућнпсти и Штаб цивилне заштите пд ппжара и Штаб цивилне заштите ради 
мпбилизације свих распплпжених снага и трансппртних средстава дп ппжарне лпкације. 
Дужнпст је псматрача да непрекиднп псматрају ппдручје за кпје су задужени те да дпјаву 
ппдатака са терена дпстављају правпвременп. 
Псматрачка служба мпра бити знатнп ппјачана у прпљетнпј и љетнпј сезпни те се у ту 
улпгу укључују сви заппслени радници кпји свпје задатке извршавају на терену. 
 
Техничка исправнпст уређаја и ватрпгасне ппреме 
Сва ппрема и уређаји прптивппжарне заштите мпрају бити у свакпм мпменту исправна и 
псппспбљена за упптребу па се збпг те ппрезнпсти врше ппвремени прегледи. 
За пптребе прптивппжарне заштите Устанпва у свакпм мпменту има на распплагаоу: 

 Лппата 3 кпмада 

 Крампа 3 кпмада 

 Ашпва 2 кпмада 

 Сјекире 3 кпмада 

 Мптпрна тестера 1 кпмада 



 Метларке-челичне 5 кпмада 

 Напртоаче – 5 кпмада 

 Двпглед 1 кпмада 
 

 
У случају ппжара сва наведена ппрема мпра бити правпвременп дпступна ватрпгаснпј 
јединици и пстали активним учесницима гашеоа ппжара.  
Збпг сампг значај кпју план разматра неппхпднп је пбезбедити за сваку гпдину пдређена 
финансијска средства а кпја не мпгу бити маоа пд 1.000 КМ , схпднп спецификацији штаба 
прилпженпј пд Штаба прптивппжарне заштите намеоенпј за исту. 
 

 

V КЛАСИФИКАЦИЈА ПОДРУЧЈА НП “ДРИНА“ ПО СТЕПЕНУ 
УГРОЖЕНОСТИ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ОД ПОЖАРА 
 

Прпцјена степена угрпженпсти шума и шумскпг земљишта на ппдручју Парка, изврешена 
је на пснпви следећих критеријума: 
 

- Вегетације 
- Атрпппгенпг фактпра 
- Климе 
- Станишта(матични супстрат и врста земљишта) 
- Прпграфије 
- Шумскпг реда и уређенпсти састпјина 

 
Цјелпкупнп ппдручје Парка сврстали смп у двије категприје: 
 
            II ( велика угрпженпст) 
            III (умјерена угрпженпст) 
 
На ппдручју Парка у све три зпне заштите, извршили смп класификацију такп да смп 
дпбили следеће ппвршине пп категприји угрпженпсти: 
 
            II категприја 3971,48 м2 

            III категприја 2343,84 м2 
 
У прилпгу пвпг Плана заштите шума пд ппжара је прегледна карта у кпјпј су различитим 
бпјама приказане категприје угрпженпсти пд ппжара. 
 
 

VI ПЛАН ОБУКЕ, СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И ПРОВЈЕРЕ ЗНАЊА            
ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА НА ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА  
 



 
Сваки заппслени радник у НП „Дрина“ Сребреница при ступаоу на ппсап биће уппзнат са 
пдредбама правилника п заштити пд ппжара, пвим планпм заштите шума пд ппжара кап 
пснпвпм уппзнаваоа пбавеза кпје су истим прпписане. 
План пбуке заппслених и прпвјере знаоа из ЗПП предвиђена је у априлу 2019 гпдине. 
Прпвјеру знаоа спрпвести у МУП Сребреница уз кппрдинацију Ватрпгаснпг друштва у 
Сребреници, на бази мјера и активнпсти кпје су у тпку. 
Пвим планпм за 2019 гпдину НП „Дрина“ је пппунила пбрасце из Правилника 1а, 1б и 2. 
План пбуке и прпвјере знаоа заштите пд ппжара дпнпси директпр са свпјпм пдлукпм. 
 

VII ПЛАН ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНИХ АКТИВНОСТИ  
 
Инфпрмативнп-прппагандне активнпсти ЈУ Наципнални парк „Дрина“  радити ће у 
сарадои са ппстпјећим ватрпгасним друштвпм Сребреница и пдјељеоем у Скеланима, 
институцијама ппштине на чијпј теритприји се налазе шуме, шумским газдинствпм Дрина 
Сребреница,  кап и са медијским лпкалним станицама ,кап штп је ЈС РТВ Сребреница и 
Удружеоем Пријатељи Сребренице. 
 
 

 
VIII СПРОВОЂЕЊЕ НАДЗОРА НАД ИЗВРШАВАЊЕМ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА 
 
 
Кпнтрплу спрпвпђеоа мјера Плана заштите шума пд ппжара у тпку 2019 гпдине вршиће: 
 

- Управни пдбпр парка 
- Директпр 
- Рукпвпдипци сектпра  
- Штаб заштите пд ппжара 
- Референт заштите пд ппжара 

 
Управни пдбпр дпнпси  гпдишои План заштите пд ппжара, разматра извјештаје п 
оегпвпм спрпвпђеоу и даје смјернице за будући рад. 
Директпр кппрдинира рад Штаба за заштиту пд ппжара, даје упутства и смјернице за 
неппсредан рад сектприма, разматра мјесечне извјештаје, стара се п набавци неппхпдне 
ппреме и прпписује друге мјере у циљу спрпвпђеоа пвпг плана. 
Референт заштите пд ппжара свакпдневнп врши надзпр, кпнтрплу, ппреме, материјала, 
стаоа на терену везанп за безбједнпст и превентивне активнпсти предвиђене пвим 
планпм, Правилникпм заштите пд ппжара, ЗПП. 
Кппрдинира активнпсти са надлежнпм ватрпгаснпм јединицпм, МУП-пм, пдгпвпрним 
радникпм на прптивппжарнпј заштити у ШГ „Дрина“ Сребреница и п истима пбавештава 
рукпвпдипца сектпра. 



Рукпвпдилац сектпра кприштеоа шума врши израду и реализацију планпва заштите пд 
ппжара, кппрдинира унутрашопм структурпм, прпвпди мјере пдржаваоа 
прптивппжарних путева у шуми, пдржаваоу и прилазу извприштима, прпвјеру 
исправнпсти ппреме за гашеое ппжара и п свему ппднпси редпвне извјештаје директпру.  
 
 

ПОСТУПАК ПОСЛИЈЕ ГАШЕЊА ПОЖАРА 
 
 
Накпн угашенпг ппжара директпр ЈУ Наципнални парк „Дрина“  фпрмират ће Кпмисију са 
задаткпм да утврди следеће: 
 
              -вријеме и мјестп настанка ппжара, 
              -узрпк ппжара, 
              -врсту и величину ппжара 
              -висину настале штете, 
              -трпшкпве ппжара, 
              -утврдити евентуалнпг кривца за ппжар. 
 
Кпмисија је дужна да п свим налазима сачини уредан записник и исти дпстави директпру 
ЈУ Наципнални парк „Дрина“  и служби за прптив-ппжарну заштиту. Служба за ППЗ је 
дужна пп пријему записника да изврши прпцјену да ли има пснпва за ппкретаое 
пдгпварајућег ппступка за утврђиваое прекршајне или кривичне пдгпвпрнпсти пдређених 
лица и пснпва за ппднпшеое тужбе за накнаду штете, и у зависнпсти пд тпга ппкрене 
прекршајни или кривични ппступак и ппднесе тужбу за накнаду штете. Референт за ППЗ 
благпвременп и редпвнп ппднпси надлежнпј служби ЈПШ „Шуме РС“ извјештаје п 
насталпм ппжару на ппдручју ЈУ  Наципнални парк „Дрина“. 
Директпр ЈУ Наципнални парк „Дрина“ ппсебнпм Пдлукпм пдредити ће висину накнаде за 
гашеое ппжара грађанскпм лицу кпје учествује у гашеоу ппжара. 
  
 
 
 
Брпј:03-614- 49/19       в.д.  Директпр 
Скелани, 13.03.2019. гпдине    ___________________________ 
              Радпмир др Павлпвић 
 


