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1. Увод  

 

Босна и Херцеговина је земља у облику срца која лежи у западном делу 

југоисточне Европе. Овде се сусрећу источне и западне цивилизације, понекад се 

сударају, али оне помажу и обогаћују једна другу кроз дугу и фасцинантну историју. 

Босна и Херцеговина је парламентарна република са површином од 51 129 km2. 

Име јојпотиче од старе индоевропске речи "босна" што значи вода, која не недостаје у 

Босни. Босна и Херцеговина је била део републике СФР Југославије. Међународно 

призната држава постала је 6. априла 1992. године, а након тога почео је трогодишњи 

грађански рат. Овај рат се завршио 14. децембра 1995. године, када је потписан 

споразум којим је Босна и Херцеговина држава која се састоји од два једнака ентитета - 

ентитета: Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. Оба ентитета чине око 

половину територије Босне и Херцеговине.Републику Српску насељавају углавном 

Срби, а Федерацију Босне иХерцеговине, Хрвати и Бошњаци. Граница између Босне и 

Херцеговине није оштра у смислу етничких и економско-географских линија, док је у 

морфолошко-хидролошком смислу то израженија линија, омеђана  планинама.  Према 

подацима за 2013. годину, Босна иХерцеговина има 3 791 662 становника са густином 

насељености од 90,2 km2. Службени језик је бошњачки, српски, хрватски. Готовинска 

јединица је конвертибилна марка (КМ). (Натек К., Натек М.; 2000) 

Подручје Босне и Херцеговине је интересантано за све љубитеље и посматраче 

природних лепота.Мало је предела европског континента у којима се чиста и људском 

руком још недодирнута природа очувала у свим својим чарима и дражима на поменутој 

територији. Босна и Херцеговна састоји се од четири велике географске целине : 

1. Перипанонска Босна 

2. Средња Босна  

3. Босанскохерцеговачки крш  

4. Ниска Херцеговина 
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Из питомих и плодних равница Северне Босне постепено се прелази у брдовиту 

и шумовиту висораван Средње Босне. Та висораван окружује са свих страна Сарајево, 

највећи, најлепши и главни град Босне и Херцеговине. 

Ка југу и истоку настаје пространа планинска област: Јахорина, Бјелашница, 

Игман и Требевић на којима су одржане XIV зимске олимпијске игре, које су трајале од 

8. до 19. фебруара 1984. године  у тадашњој СФР Југославји. Нетакнута природа и 

културно историске несвакидашњости које се спајају на овом месту чине овај простор 

веома интересантним за проучавање.Сарајево  се узима као најподеснија тачка свих 

планинарских излета јер се око њега налази највиши и најлепши планински масиви, 

повезани саобраћајницама које су важне за планинарске туре. На основу физичко 

географских карактеристика Сарајево је израсло у значајан зимски спортско-

рекреативни центар.(Родић Д.;1970) 

Предмет овог рада су планине Средње Босне: Јахоринаса највишим врхом 

Огорјелицom (1916 m), Бјелашницa са истоименим највишим врхом 2067 m н.в., Игман 

и Требевић, на којима су 1984.г одржане зимске олимпијске игре. 

Циљ овог радаје да представи олимпјиске планине Босне и Херцеговине: 

Јахорину, Бјелашницу, Игман и Требевић да научно објасни и прикаже географски 

садржај и да укаже на природне особености те регије. Детаљно се приказују природне 

карактеристике: рељеф, клима, хидрологија, биљни и животињски свет као и развој 

туризма који је доминантан привредни потенцијал тих планина. Да прикаже не само 

потецијале већ и недостатке тих планина. Велику  важност треба истаћи у 

саобраћајнојповезаности и близини главног града Босне и Херцеговине овим 

планинама, као и велики значај очуване природне средине који су главни потенцијали 

тог простора. Те потенцијале треба искористити на прави начин и привући велики број 

туриста а недостатке поправити и спречити у најкраћем року. 
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2. Географски положај олимпијских планина 
 

 Средња Босна обухвата централни део Босне и Херцеговине, између 

Перипанонске Босне на северу, и регије  Босанскохерцеговачки крш на југу. Средња 

Босна је републичко језгро у коме се налази главни и и већи регионални градови: 

Сарајево, Високо, Зеница, Травник, Јајце и Фојница. Планина Јахорина на коју се 

надовезују венци Требевића налазе се у општини Пале које припада ентитету 

Република Српска. 

 Планине средње Босне на југу и југозападу су одвојене од босанско –

херцеговачког краја  развођем на Димитору ( 1 483m), Виторогу (1 907 m), Радуши (1 

956 m), Зец планини (1950 m ) Битовњи (1 744m ), Иван-планини (1 542m) и 

Бјелашници ( 2 067 m). Источна граница представља развође између слива Босне и 

слива Дрине, односно развођу на Смолину ( 1 275m), Јавору ( 1406m ), Романији (1629 

m ),Јахорини (1916 m ) и Трескавици  (2 088m ). Од перипанонског простора одваја је 

низ односно развође на планинама Мањачи (1289 m) , Чемерници (1338 m ), Влашићу 

(1740 m)и Коњуху (1328 m). Територија средње Босне покрива површину од 9 239 

km2или 7,1% укупне територије планинско-котлинске области.(Марковић Ј.;1966) 

Слика бр. 1 - Географски положај олимпијских планина 

Извор:https://upload.wikimedia.org 

 

https://upload.wikimedia.org/
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3. Саобраћајна повезаност  

 

 У подножју планина: Јахорине, Бјелашнице , Игмана и Требевића 

налази се главни град Босне и Херцеговине, Сарајево. Управо та близина главног града 

омогућава бољу саобраћајну повезаност јер Сарајево представља центар целе Босне. Из 

периода аустроугарске окупацијеje железница ( популарног воза тзв. Ћире), наслеђена 

je мрежа ускотрачних пруга које су грађене ради искоришћавања босанских шума. Прве 

железничке пруге нормалног колосека изграђене су после Другог светског рата. Укупна 

дужина железничке мреже у Босни и Херцеговини је 608 km (2006).У држави 

доминирају два железничка правца са главним укрштањем у Добоју. Ти правци су 

Тузла - Добој - Бања Лука - Нови Град - Бихаћ - граница са Хрватском,  Шамац 

(граница са Хрватском) - Добој - Сарајево - Мостар - граница са Хрватском. 

Слика бр.2 – Саобраћајна повезаност БиХ 

 

Извор : https://upload.wikimedia.org. 
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 До планине Јахорине, која је удаљена 28 km од Сарајева, изграђен је 

ауто-пут од железничке станице Пале. Сарајевска котлина спојена је преко долине 

Босне са Панонским басеном. Босна и Херцеговина заузима положај између Јадранске 

обале Балканског полуострва и Панонске низије. Главни непогодност земље је њен 

веома изражен планински рељеф и тешка непроходност, што доприноси спором развоју 

саобраћаја у земљи. 

 Укупна дужина путева у Босни и Херцеговини је 21 846 km (2006). 

Дужина магистрала тренутно је незнатна и износи свега 30-40 km, а реч је о улазним 

магистралама у два највећа града у држави: Сарајевo и Бања Лукa.У Босни и 

Херцеговини постоји 25 званично уписаних аеродрома, али само сe четири  користе за 

цивилни саобраћај:аеродром „Бутмир”, Сарајево, „Маховљани” Бањалука, аеродром 

Мостар иМеђународни аеродром Тузла, од којих је највећи и најважнији за развој 

туризма на oлимпијским планинама и најпогоднији сарајевски аеродром „Бутмир” због 

близине ових планина. 
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4. Природно географске карактеристике 

4.1 Геолошка грађа 

 Геолошка грађа планина Средње Босне је хетерогена, изграђена 

највећим делом од метаморфних и магматских стена ( за које су везане разноврсне 

рудне жице и термална врела), кречњаци и доломити, тријаске, јурске и кредне 

старости. Нема тиичних крашких поља и понорница, већ је површинско отицање.  Ове 

стене преовлађују у западном делу Средње Босне. Између горњег Врбаса и Лашве 

пружа се широка зона палеозојских стена, у коју су уклопљени порфири и порфирити. 

Између Зенице и Сарајева са обе стране реке Босне јављају се горње олигоценске 

наслаге. Северно и источно од олигоцене зоне јављају се мезозојски кречњаци. Са обе 

стране Криваје јављају се перидотити и серпентини. Према северној Босни јавља се 

серпентинска зона која се пружа од Босанског Новог, преко Бања Луке , Борје и 

Коњуха.(Марковић Ј.;1966) 

 У геолошком погледу Јахорина се састоји из млађих слојева 

палеозојског доба, и то из формација карбона и перма настала за време херцинске 

орогенезе која је трајала од 80-90 милиона година а најинтензивнија била у карбону и 

перму (верфенски пешчани шкриљци, црвени пешчари и кварцити), изнад којих леже 

слојеви мезозојског доба,кречњаци и доломити настали алпском орогенезом. Њена 

површина је сва издубљена многобројним вртачама. Има мало врела.Старији 

верфенски слојеви откривени су ерозијом у долинама између планинских венаца и у 

поточним кланцима. Ови слојеви шкриљаца, црвених пешчара и кварцита указују се на 

површини и на путу ка Голој Јахорини: у кланцу Миљацке код Пала, на Паљанској 

равни и њеним косама и у кланцу потока Бистрице до водоводног резервоара. (Родић 

Д.;1970) 

  Највећи део Бјелашнице грађен је од средњих и горњих тријаских 

кречњака и доломита. Ипак, постоје разлике у геолошкој грађи њених појединих 

делова. Стене на источном делу планине, источно од Умољана (долина реке Ракитнице 

око села Шабића и Ракитнице) обликоване су у водонепропусним лапорцима. С 

геолошког гледишта западним делом планине којем превладавају површински рељефни 

облици попут, шкрапа, вртача и увала али и подзених крашких облика рељефа јама и 

пећина јер је рељеф претежно изграђен од доломита који садрже преко 50 % MgCO3, и 

због тога је овај дeо вeoмa сиромашан површинским воденим токовима. Од 
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спалеолошких објекатанајпознатије су: Мегара, Клокочевица или Кокотница, Сударева 

пећина, пећина леденица.(Родић Д.;1970) 

 Пећина Мегара, позната још и под називом Кувија, налази се у 

западном делу планинског склопа Бјелашнице (масив Преслица, на северозападној 

падини брда Орловца), на подручју општине Хаџићи. Смештена је код места Горњи 

Биоч, а у близини је и излетиште Ланиште од којег до Мегаре води уређена стаза.Улаз у 

пећину налази се на 1290 m н.в.У морфолошком погледу пећина је врло једноставног 

облика и састоји се од једног јединог канала укупне дужине од нешто преко 220 

m.Готово цела унутрашњост пећине испуњена је врло богатим сигастим творевинама: 

сталагмитима, сталактитима, стубовима, разнобојнимстенама с појавом пећинског 

млека, бигреним кадама. Мегара се убраја међу најлепше пећине у Босни и 

Херцеговини. 

 

Слика бр. 3 Пећина Мегара 

 

Извор:http://www.dinarskogorje.com/bjelascaronnica.html  

  

 

http://www.dinarskogorje.com/bjelascaronnica.html
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 Јаме на Бјелашници:Јама у Јозића онијега, Радобоље,у великој 

травнатој вртачи на надморској висини од 1214m.Две јаме у Јасену, Ковачевац (1399 

m). Врањача јама на  надморској висини: 1256 m. Врањача (мала), Јама под Јаворком, и 

Шишан поље. 

 Игман планина изграђена је највећим делом од кречњака у зони 

високог планинског крша, са свим кршким феноменима, међу којима су вртаче 

најбројније. Један вид кршких феномена је Велико поље (1190-1214 m н.в.) и Мало 

поље (1162 m н.в.), који представљају типичан пример кршких увала, попуњених 

моренским наносима из времена плеистоцене глацијације, када су се ледници спуштали 

с Бјелашнице.Иако је Игман крашка планина, на њој је до сада откривено релативно 

мало пећина. На југоисточном делу планине има једна мања пећина, на локацији Хрид, 

која више личи на велику вртачу тако да се постраном стазом може сићи до дна, а у 

малој галерији се увек може сакупити довољно питке воде. (Родић Д.;1970) 

 У геолошком погледу венци Требевића грађени су од палеозојских 

стена изнад којих леже слојеви триаса. Слојеви су већим делом нагнути према 

југозападу. Има динарски правац пружања северозапад - југоисток.У нижим 

полажајима Требевића и између долина, указују се искључиво верфенски слојеви 

шареног шкриљастог пешчара, а местимично и жућкасти кварцити.(Марковић Ј.;1966) 

 

4.2. Рељеф 

 У морфолошкој структури средње Босне истичу се планине са 

заобљеним и заравњеним билима средње висине од 1000 до 1500 m . Изнад њих се 

дижу врхови од отпорнијих стена преко 1500 и 2000 m. Међу планинама се истичу: 

Романија, Јахорина, Бјелашница, Иван-планина, Битовња и Враница у периферним 

деловима краја. А Игман, Требевећ, Озрен , Влашић и Звијезда у унутрашњости средње 

Босне.(Марковић Ј.;1966) 

 Јахоринасе диже југоисточно од Сарајева. Јахорина се састоји се из 

више огранака који заједно чине један планински масив, дужине 30km а ширине 15km. 

Главни, највиши а уједно најинтересантнији део чини Гола Јахорина, висораван 15км 

дуга и 4-5km широка. Гола Јахорина чини са Равном планином централни масив 

Јахорине.Равна планина обухвта врхове: Хоџа (1376 m), Хум (1422 m), Дубовик (1383 
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m), Бела стена (1335 m). А Гола Јахорина: највиши врхОгорјелица (1916 m), Бич (1849 

m),Палошевина, Шатор, Дебело Брдо (1849 m),Кунца, Голица (1693 m),Тријеска (1804 

m), Кота (1731 m) код Тријеске, Јајце (1686 m),Кошута (1907 m), Приратак (1858 m), 

Дуге стијене (1820 m) и Сјениште (1910 m). Омеђена са севера Миљацком и 

Грабовицом, притоком Праче; са југа Црном Реком и Колуном; са истока Кореном, 

Вардом, Лисовачким потоком и реком Прачом, а са запада реком Железницом.Са 

врхова Голе Јахорине  пружа се изванредан видик на ближе планина: Звијезде, Озрена, 

Романије, Клека, Боровца, Трескавице и Бјелашнице. А даље све до хоризонта 

удаљеног око 100км, виде се контуре далеких планина: Коњуха, Јавора, Златибора, 

Златара, Јаворника, Љубичње, Дурмитора, Маглића, Волујака, Зеленгоре, Лелије, 

Вранице и Влашић планине. (Марковић Ј.;1966) 

 Због величине и величанственог изгледа Голе Јахорине, опевана је 

Јахорина планина и у народној песми: 

 „Колика је Јахорина планина, 

Сив је соко прелетети не може. 

А камо ли добар јунак на коњу.“ 

(Поповић Ј.,1935) 

Слике бр. 4-5 Гола Јахорина 

 

Извор : http://www.6yka.com 

 Игман планина представља предгорије Бјелашнице. Границу између 

ових двеју планина представљају Мало и Велико поље. Кречњци Игмана стрмо се 

спуштају у Сарајевско поље. У северном подножју планине избијају снажна врела 

Босне.Простире се правцем исток запад. Највиши врх Црни врх се налази на 
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надморској висини од 1647m.Игман је просечне висине од 1300 до 1400 m, а  поред 

Црног Врха остали врхови су: Гувно (1612 m) и Ђурино брдо (1533 m) као и  

Објешењак, Јавор, Рађи врат, Батак брдо, Црни врх (1502 m), Јаворник и др. Према 

легенди добио је име по игуману (титула за монаха који управња животом у 

православном манастиру). (Марковић Ј.;1966) 

 Бјелашница се диже југозападно од Сарајевске котлине.Највиши врх је 

истоимени врх Бјелашница (2067 m), коју још зову 

Обсерваторија,Звјездарница,Звјездара по метеоролошкој станици која се на њој налази 

и то је највиша стално насељена тачка у Босни и Херцеговини.  Остали значајни врхови 

су Крвавац (2061 m), Велика и Мала Влахиња (2055 mпрема појединим изворима 2056 

m), Велики струг (2026 m), Хранисава (1964 m), Обаљ (1896 m) и др.  У планини има 

глацијалних трагова, међу којима је најизразтији цирк Велики до. Крашка Висораван 

Бјелашнице је нагнута ка југозападу и рашчлањена добоком долином Ракитнице (десне 

притоке Неретве). Ова кањонска долина раздваја Бјелашницу од херцеговачке планине 

Височице.(Марковић Ј.;1966) 

 Требевић планина диже се јужноод Сарајева, носећи један део града на 

левој обали Миљацке. Требевић планина је омеђена: са севера Миљацком, са југа 

Касидолском Реком, са истока Великим и Малим Ступњом, а са запада Сарајевским 

Пољем. Она се додирује на истоку код Великог Ступња са Голом Јахорном. 

Оргографски припада Јахорини планини.Требевић има пет упоредних венаца која се 

пружају од северозапада према југоистоку: 1) Волујак-Драгуљац-Удеш; 2) Палеж-Врх 

Требевића-Велики Ступањ; 3) Шиљево Брдо-Бојишта; 4) Кобиља Глава-Оштрик 

Велики; 5) Вијенац-Лисина. Гребени венаца су претежно оштри. Неколико брада су 

благо заобљена. Из Сарајева виде се прва два венаца: на првом венцу истичу се 

Драгуљац-Вагањ-Бистрик и Велика и Мала Ћолина Капа. Јужније од њих на другом 

венцу издижу се Златиште-Палеж-Перчин и Студено Брдо. Са узвишениих положаја 

Сарајева, супротних Требевићу, види се и његов највиши врх на 1629 m н.в.Са највише 

коте Требевића виде се на 20 до 30 km околне планине: Звијезда, Озрен, Романија, 

Јахорина, Бјелашница и Трескавица. А далеке планине према западу и југозападу све до 

хоризонта око 50km, Прењ, Битовња, Враница, Зец и Влашић, виде се у главним 

контурама.(Родић Д.;1970) 
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4.3. Клима 

 

 Клима представља просечно стање временских прилика посматраних за 

дужи низ година изнад неког места. Клима, схваћена као режим типова времена, зависи 

од комплекса појава, које се сврставају у две групе: прву чине климатски елементи а 

другу климатски фактори. Климатски елементи су промењљиви и зависе од низа 

процеса у атмосфери а то су: темература ваздуха, ваздушни притисак, правац и брзина 

ветра, влажност ваздуха, испаравање, облачност, падавине итд., а климатски фактори су 

не прменљиви и одређују у највећој мери климу неког простора. Климатски фактори су: 

географска ширина, географска дужина, близина мора и рашчлањеност рељефа.(Дукић 

Д.;1998) 

 У подручјима с надморском висином вишом од 1 500 m, заступљена је 

планинска клима. Обелeжавају је дуге, врло хладне зиме и кратка свежа 

лета.Карактеристика планинске климе су сталне инверзије температура, као и 

релативно висока влажност ваздуха у теку читаве године као и честе магле.Са порастом 

надморске висине, у највишим планинским подручјима Бјелашнице, планинска клима 

прелази у праву алпску климу. Просторе с алпском климом обелжавају врло дуге и 

хладне зиме, кратка и хладна лета, где је шест месеци у години просечна температура 

испод 0°C.Бјелашница представља границу утиција дваклимата због географског 

положаја и надморске висине. Тако се на Бјелашници сукобљавају јадранске и 

континенталне ваздушне масе што доводи до честих и брзих промена временских 

услова, честим и јаким ветровима и обилним кишама, релативно рана појава првог 

снега и мраза (половином септембра), као и дуго задржавање обилног снежног 

покривача на вишим подручјима (друга половина маја). У долинама су средње 

јануарске температуре свуда испод 0°C, на пример у Сарајеву на 537 m надморске 

висине -1,6°C, а средње јулске температуре испод 20°C. Сарајево је годишње осунчано 

1600 h или 4,4 h на дан. На Бјелашници ( 2 067 h) температура је шест месеци годишње 

нижа од 0°C. Зима је на њој дуга и оштра, а лето веома свеже средња јануарска 

температура износи -6,9°C, а средња јулска температура 9,3°C. Апсолутни минимум 

температуре у Југославији, управо је забележен на Великом пољу, испод Бјелашнице, 

ноћу 17. фебруара 1946.г. На самом пољу минимална температура износила је -41,8°C. 

А максимум на Бјелашници 24°C 1992 године, а нови максимум 25°C - 25.08.2007 
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године.Средња јануарска температура у Илиџи износи 2,7°C, а средња јулска 

температура 19,2°C.  

 Средња Босна прима доста талога, нарочито њене планине. На 

Бјелашници која има знатну годишњу облачност (6,7) падне до 2 000 mm талога. Ова 

планина има годишње 181 дан са падавинама, од чега 109 дана са снегом. Снег пада већ 

у новомбру, а топи се у мају. Јахорина ј покривена снегом 175 дана у просеку, од 

октобра до маја. Годишња количина падавина у Сарајеву износи 890 mm, а у Травнику 

850 mm. На Бјелашници дувају снажни ветрови, чија брзина достиже 200 

km/h.Требевић-Јужна страна главног венца извргнута је јаким ветровима, који долазе са 

Трескавице и Бјелашнице. Јахорина као и друге високе планине изложене су ветровима 

променљивог правца и јачине, нарочито у вишим и голим положајима. Са јужне стране 

дувају ветрови који долазе са Трескавице а такође са Зеленгоре и Бјелашнице. Југ 

доноси лети обилну кишу а зими снег са мећавом. Северни ветрови ублажени су 

шумовитим горјем, нарочито Романијом и Равном планином. Зато се хладноћа на Голој 

Јахорини подноси лакше него на суседним планинама. Магле су ретке и допиру на Голу 

Јахорину само у другој половини зиме.(Марковић Ј.;1966) 

Слика бр. 6- Зима на планини 

 

Извор: ФOTO: Достовић С. 
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 На Бјелашници се налази једна од највиших метеоролошких станица у 

Европи која је уједно и једна од Босанских најбоље опремљених метеоролошких 

станица. Након анексије Босне и Херцеговине од стране Аустро-Угарске, одлука 

Берлинског конгреса, исте 1878. године Аустријанци на врху Бјелашнице (2067 m) 

постављају метеоролошку станицу, прву висинску станицу на Балкану (не рачунајући 

подручја данашње Хрватске). На опсерваторији су вршена опажања у климатолошким 

терминима 07, 14, 21 h, а тек после Другог светског рата почело се са посматрањима у 

синоптичким терминима. С обзиром да се на Бјелашници сусрећу медитеранска и 

континенталана клима, она је врло занимљива за метеоролошка посматрања.Од 1894. 

године, када је свечано пуштена у рад, метеоролошка станица је непрекидно радила до 

1941.године, када је уништена. На истим темељима је 1952. године изграђена нова 

зграда обсерваторије, која је била у функцији све до 1992. године, када је услед ратних 

догађаја поново дошло до прекида рада који је трајао пуних седам година. У нувембру 

1999. године обновљена метеоролошка станица на врху Бјелашнице је,  по трећи пут у 

својој историји свечано је пуштена у рад. 

 

Табела бр.1-Граничне вредности средњих месечних и годишњих температура од 1955 

до 1970 године 

месец I III III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годишње 

темп 

 -3,14 -2,1 -0,8 2,0 7,2 9,9 11,2 12,7 8,8 5,4 1,5 -2,6 1,8 

 -10,1 -13,4 -8,0 -4,4 0,2 5,8 7,8 7,4 4,6 0,8 -3,0 -7,9 0,5 

Извор: Федерални хидрометеоролошки завод БиХ 

Табела бр. 2 - Средње месечне и годишње температуре ваздуха 1955-1970 године 

месец I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XII X Год 

темп 

 -7,0 -6,7 -4,9 -1,3 3,6 7,4 9,5 9,8 6,8 3,0 -0,8 -4,9 1,2 

Извор: Федерални хидрометеоролошки завод БиХ 
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Табела бр. 3-Највиши апсолутни максимум температуре зрака 1955-1970 

месец I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XII X Год 

темп 

 -29,2 -27,1 -25,4 -15,8 -10,4 -6,4 -3,8 -2,0 -9,0 -11,2 -22,4 -26,8 -29,2 

Извор: Федерални хидрометеоролошки завод БиХ 

  

 Влажност ваздуха представља количину водене паре у атмосфери од 

које директно зависи појава падавина. Овај клиmатски елемент зависи од удаљености 

од извора влажности и температуре ваздуха. Извори влажности за Босну и Xерцеговину 

су: Атлантски океан и Средоземно море,а влажност ваздуха се смањује од запада ка 

истоку и од  севера ка југу. Средња важност у току лета с креће од 60 до 70 % а у току 

зиме преко 80%. 
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4.4 Хидролошке карактеристике 

 

 У Средњебосанском крају који прима знатну количину падавина и који 

је изграђен више од вододрживих стена има доста воде и разноврсних хидрографских 

појава. Поред нормалних токова јављају се понорнице, поред нормалних издани и 

извора јављају се крашка врела, поред природних  високопланинских (ледничких и 

крашких) језера заступљена су вештачка језера. УСредњој Босни настају најдуже 

босанске реке Босна и Врбас. (Марковић Ј.;1966) 

 Бјелашницом пролази развође Јадранског и Црноморског слива. Због 

кршког терена падавине се брзо губе у подземљу, па је планина без знатнијих 

површинских токова, с изузетком река које теку рубом њених планинских подручја. На 

источном делу планине због специфичне геолошке грађе (нетипичан крш) има више 

извора воде и неколико површинских водотока који опстају већи део године, осим у 

случају изузетних летњих суша. Због изразито кршког рељефа западни део планине 

сиромашан је површинским водотоцима, а малобројни извори слабо су издашни. На 

Бјелашници извире Мала Љута, североисточно од града Коњица, десна је притока реке 

Неретве.На свом току Љута не прима ни једну притоку.  

 Ракитицаизвире на западном крају Трескавице у близини насеља 

Ракитнице, на надморској висини од између 1300 и 1500 m и улива се у Неретву на 

планинској тромеђи Бјелашница-Височица-Прењ, као њена десна притока, недалеко од 

Борачког језера, на надморској висини од 324 m. Ракитица је типична планинска река 

дубоко се усекла између Бјелашнице са десне и Височице с леве стране, формирајући 

кањон, морфолошки феномен и идилично чудо дивље природе, с низом брзака, 

слапова, водопада и мирних базена. Кањон Ракитнице најдужи је и најдубљи у Босни и  

Херцеговини; дуг је преко 20 km, а дубина се креће између 800 и 1000 mи један од 

најмање истражених у Европи. 
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Слике бр. 7 и 8- Кањон реке Ракитице 

 

Извор: http://www.panacomp.net 

 Река Зујевина настаје спајањем потока Краденик који извире испод 

северозападних обронака Бјелашнице. Ово је бујичарски ток који се непрестано 

излива.Десне притоке Зујевине су Љубовчица, Крупа и Жуновница, а леве Пазарићки 

поток, Вихрица и Раковица. Уливају се у реку Босну, у општини Илиџа, на локацији 

Саставци, где се у Босну уливају и Железница, Добриња  и Миљацка. Због тога је то 

подручје, у кишним периодима, готово увек изложено поплавама. 

На Бјелашници се налази неколико планинских језера: 

1. Локвањско језеро - сместило се у ували под врхом Мала Влахиња, на 1760m н.в., 

глацијалног порекла, дуго око 100 m, широко 60 m, просечне дубине до 2 m. 

2. Ситничко језеро 

3. Блатачко језеро - у Блацама 

4.Калајли језеро - између Хранисаве и Опанчка, 

5. Језеро - северно од Умољана. 

 Локве на планини су: Штина локва - на Штинем долу, Црвена локва - 

на Дугом пољу,  Каранфил локва, Међеђа локва - на северној страни 

Бјелашнице,Цмиљевац, Раздоље–Галешина локва - у средишњем делу планине, Пиђа 

локва,Опанчак локва - у махали Опанчак,локве на Метеризима, локва у 

Разашљу.Разлика између језера и локви је у томе што су језера веће површине воде и у 

сушном периоду не пресушују и остану једина појилишта стоке. (Поповић Ј., 1932). 
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Слика бр. 9 Блатчко језеро на Бјелашници 

 

Извор: http://www.nahla.ba/cms/spaw2/uploads/images/jezero.jpg 

 

 Река Босна извире из тридесетак врела у подножју планине Игман  у 

близини насеља Илиџа код Сарајева н око 500m надморске висине. По тој реци је и 

држава добила име. Њено најјаче врело даје преко 3 000 l воде у секунди. Садашњи 

извори Босне представљају наставак подземне реке, која је првобитно текла преко 

Игмана. Дуга је 272 km  а  слив јој обухвата 10 480 km2 њене највеће притоке су: 

Железница и Миљацка код Сарајева, Вогошћа, Мисача и Штавањ на делу између 

Вогошће и Високог, Трстионицу и Рибницу код Какња. Највећа десна притока Босне је 

Криваја (101 km). Криваја утиче у Босну код Завидовића. На Вогошћи се налази 98m 

висок водопад Скакавац. Веће леве притоке Босне су Фојничка река која извире из 

Прокошког језера на Враници (45km) која прима Лепеницу и у Босну утиче код 

Високог и река Лашва (45km) која извире у југозападном делу Влашића, тече поред 

Травника и у Босну утиче код насеља Лашве.(Марковић Ј.;1966) 

 

 

http://www.nahla.ba/cms/spaw2/uploads/images/jezero.jpg
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Слика бр. 10 Врело Босне - шеталиштеСлика бр. 11 Врело Босне 

 

Izvor:   https://www.icavst.com                                  Izvor: http://www.sarajevotimes.com 

 

 Река Прача (61 km) извире на падинама планине Јахрине на 1 540 m 

н.в. Улива се у Дрину а њена притока је река Ракитица. У Месићима се налази 

хидроелектрана која је подигнута 1950. године. Долином Праче је пролазила пруга 

уског колосека Сарајево- Ужице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icavst.com/
http://www.sarajevotimes.com/
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4.5 Биљни и животињски свет 

 

 Босна је карактеристична по врстама које су истребљене у Европи а у 

њој су се одржале без људског ометања али и неке врсте животиња које су се развиле 

аутохтоно (независно од животиња у другим регијама). Изузетно богат свет птица 

очуван је у босанским планинама. Зелена жуња живи у листопадним шумама, а црна 

жуња у четинарима. Лешинари су присутни у великом броју. Од птица грабљивиица ту 

су сури орлови и соколови ветрушке. Змије које живе у Босни и Херцеговини су 

великим делом отровнице. Рибе планинских река и потока су доста интересантне.  

 На подручју Бјелашнице живи преко 3000 врста и подврста биљака, 

што је око 66% од укупног броја пронађених врста у Босни иХерцеговини, што га чини 

врло важном ризницом биљног биодиверзитета. Природна вегетација подручја су 

углавном шумске,као и планинске заједнице алпске тундре, као и суб-алпских 

травњака. Заједнице, посебно оне шумске, показују јасно вертикално зонирање у 

погледу климатских фактора који иду са висином, и на неким местима је то 

модификовано аспектима и типом тла. Шумовита је само југозападна страна планине: 

Вран-Блатачке стране и падине Ловнице. У Ловници је скоро искључиво букова шума, 

али висока и добро развијена. На северу, 500m ниже испод северног гребена (испод 

Влахиње и Хранисаве) простиру се црногорицом обрасли предели. Горња граница 

шуме на Бјелашници досеже око 1 900 m н.в.Изнад њих је травнато подручје с 

местимично полеглом црногорицом (клековина, бор кривуљ). Највиши гребени су 

огољели, у потпуности без високе вегетације. Ту се налазиПрашумски резерват Равна 

вала на планини Бјелашници,на подручју додира Бјелашнице и Игмана1893. године. За 

време Аустро-Угарске монархије, формирано је заштићено ловно подручје 

"Бјелашница", које је обухватало просторе: Бјелашнице, Преслице, Игмана, Корче, 

Пазарића, Храснице, Дубравица и Пресјенице с површином од 41 453 ha. После Првог 

светског рата, за време Краљевине Југославије, било је проглашено репрезентативним 

ловиштем (Краљевским), претпоставља се у истим границама. У то вријеме на Игману 

је било узгајалиште сребрених лисица. 
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 На подручју планине Бјелашнице тешко је издвојити одређени 

локалитет због сталног мигрирања животињског света. Медвед, дивокоза, вук, орао, 

лисица, зец, дивље патке, мекоусна пастрмка, гуштери, 127 врсте лептира и 29 врста 

скакаваца и још много других сисаваца, птица, рептила и бескичмењака нашло је своје 

станиште на планини Бјелашница. Од значаја, су две врсте шишмиша (Rhinolophus 

blasii, Myotis myotis), вука (Canis lupus) и мрког медведа (Ursus arctos). 

Слика бр.12 Катун на Градини - Бјелашница 

 

Извор: http://www.dinarskogorje.com/uploads/4/1/3/3/41338573/7542165_orig.jpg 

  

 Игман је познат по шумовитости.Бујна шумска вегетација Игманa чини 

"плућа града Сарајева". Бројне шумске ливаде су обрасле разним ливадским врстама, 

које су посебно атрактивне када почну цветати, крајем маја. На Игману налазимо букву 

шуму, заједнице букве и јеле, јеле и смреке и чисте шуме смреке.  
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 Шуме смреке су карактеристичне за подручја Малог и Великог поља. 

За југоисточне падине Игмана које се спуштају према Пресјеници и Крупцу, својствена 

је термофилна вегетација, веома слична оној коју налазимо у 

Херцеговини.Температурна инверзија је условила и еколошку специфичност Игмана 

где на 1200 m налазимо појас црногоричних смрекових шума, изнад којих се, као 

инверзна појава, јављају шуме букве и јеле. У нормалним условима распоред је обрнут. 

Шуме Игмана су увек  плиениле пажњу, како планинара тако и шумара који су их 

искориштавали. Због њихове велике вредности, већ доласком Аустро-Угарске почиње 

њихово искоришћавање па се гради шумска железница којом се дрво спуштало у 

Хаџићку пилану. Железница је постоја све до 1960-их година. И поред дугогодишње 

експлоатације, шуме су добро очуване и задржале су своју специфичну разноликост. 

 Због непосредне близине Сарајева и некада бројне високе дивљачи н  

Игману, ова  планина је била рај за ловце и криволовце. Игман је природно станиште 

великих предатора, попут медведа, вука, дивље мачке, све до мање дивљачи попут 

лисице, а својевремено су биле бројне и срне. Од ситне дивљачи ту је зец.Када су у 

питању гмизавци, змије су на првом мјесту, а међу њима предњачи игмански поскок, 

потом риђовка, црвенкапица и планински жутокруг. Од неотровних истичу се смукови, 

који могу достићи и 2 метра дужине, а бројни су и гуштери. Птичји свет је разноврсан, 

а посебно је занимљив велики тетреб , док се на југоисточним падинама могу наћи 

бројна јата љештарки, као и јаребице камењарке. Од птица грабљивица ту су бројне 

врсте соколовки и сова. 

Слика бр.13 – Природа на Игману 

 

Извор: http://www.dinarskogorje.com/igman.html 
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 Споменик природе „Врело Босне“, има површину од 603 ha а од чега на 

шуме и шумско земљиште отпада 550 ha (дeо Господарске јединице Игман). Обухвата 

планину Игман на североисточним падинама , међутим са јако измењеном 

антропогеном шумском вегетацијом. Ту се налази и прашумски резерват Равна вала на 

планини Бјелашници. Због близине Сарајева и развоја туризма, планира се  да се Игман 

укључи у национални парк Бјелашница – Височица.  

 У планинама средње Босне медведи су најкрупније звери. Они живе на 

Враници, Влашићу, Трескавици, Романији и Игману. На Бјелашници има разноврсне 

дивљачи, дивљих свиња, дивокоза, срна, лисица, јазаваца, куна дивљих мачака, тетреба, 

орлова и др. 

 По питомим странама Требевића има изобиље јагода, боровница и 

врисиња. Од лековитих биља тамо ћемо наћи чемерику, мразовац и кукурек. У шумама 

Требевића расте међу осталим и шумарица, лазаркиња, циклама, енцијан, прстенак, 

перуника, удовица, златан, споменак, петров крст, краљевац, жалфија, шумска љубица, 

чубер и слатка папрат. На Доброј Води има и ђурђевка. У процепима, пукотинама и 

рупама кречњака наилазмо на личан, дивљи зуб, чуваркућу, валеријану, папрат итд. 

Најзначајнија ендемска врста је босански љиљан. На пећинама нарочито с јужне стране 

расте стричак, различак, зановет, броћ, здравац, мајчина душица, детелина, дивизма и 

вероника. На самим врховима Требевића расте хајдучка трава, госпин цвет, перуника, 

удовица, смрека итд. Чим се отопи снег јављају се по косама и долинама Требевића 

први весници пролећа: јагорчевина, шафран, кошутица, висибаба, кукурек итд. У касну 

јесен украшен је Требевић шумским лишћем које место једнолике зелене боје добија 

светло жуту или црвену боју. У то доба пружа Требевић красну слику. Тада се јављају 

мразовац и врсте енцијана и сазревају црвени плодови мукиња. У предалпским шумама 

Требевића живе многи тетреби, зечеви, веверице, пухови и лисице. Вукови се појављују 

у близини насеља, али само зими. 

 Сви огранци Јахорине покривени су густом шумом, нарочито са 

северне стране где шума допире до висине 1 700 m. Само на висоравни Голе Јахорине и 

на њеној јужној страни нема шуме. Вегетација је свуда бујна. На Голој Јахорини и 

пропланцима Равне Планине, Тријеске и Требевића налазе се пашњаци.Равна планина, 

висораван од 1300-1500m изгледа као тераса преко које се пење на Голу Јахорину. 

Њена површина  сва је издубљена многобројним вртачама. Има мало живих врела. 

Обрасла је прекрасном шумом, која се састоји из букве, јеле и оморике. Ту као и на 
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самој Јахорини имамо и групе јавора одакле потиче име Јахорине. Свакако је некада на 

тој планини било више јаворовог дрвећа него данас. На овој планини нађе се и по који 

грчки јавор, ретко дрво у нашим крајевима, које се овде налази на северној граници 

свога распростирања. 

 У сенци шуме и на чистинама шире се многе вреже, а на влажним 

стенама и трулим балванима цвета мала алпска љубичица (Viola biflora). На Равној 

Планини постоје два велика пропланка: Сарачево Поље и мање Дуго Поље. Сарачево 

Поље изложено је сво сунцу и прекривено је прекрасном ливадом пуном цвећа. 

Северно од Сарачевог Поља обрасла је Равна Планина на све стране рибизлама, 

малинама, купинама, јагодама и боровницама. Бујни пашњаци на Голој Јахорини имају 

такође безброј разних врста биљака и планинског цвећа. На сваком кораку указују се 

лековите биљке. 

 Од дивљих животиња има: вукова, лисица, зечева и пухова. Од птица 

има: орлова, јастребова, кобаца, дивљих голубова гривњаша и др. У гистим шумама 

Јахорине има и тетребова. 

Слике бр. 14 и 15 - Босански Љиљан – ендемска врста 

 

Извор: https://www.slavorum.org/lilium-bosniacum-creation-of-the-bosnian-coat-of-arms/ 

 

 



 
 

27 

 

5. Развој туризма  

 Због сурове климе, Бјелашницуи Јахорину, почевши масовније у XX 

веку, највишесу походили планинари. Туризам у овој регији доживљава експанзију 

током одржавањаXIV зимских олимпијских игара 1984. године, за чије су потребе 

израђени различити спортски терени и борилишта (за зимске и летње спортове), 

многобројни хотели, бунгасловска насеља, пратећи објекти и модерна инфраструктура. 

Сарајево до тада није имало развијене зимске  спортове, међутим данашња Босна и 

Херцеговина је имала Јахорину, Бјелашницу, Игман и Требевић које су својим 

природним потенцијалима нудиле велику могућност. Туризам у Босни и Херцеговини 

са својом разноврсном и богатом понудом има дугу традицију. Данас туристички 

потенцијал није довољно искоришћен. Сарајево је данас основно туристичко место али 

је развој сведен само на један уски део града и на зимске центре на Игману, Јахорини и 

Бјелашници. Овај простор има велики потенцијал за развој иомогућује све врсте 

туризма:1. зимско - спортски, 2. рекреативни, 3. едукативни, 4. пословни, 5. конгресни, 

6. меморијални туризам, 7. спелеологија, 8. манифестациони туризам, 9. екскурзиони, 

10. задовољавање разних хобија, 11. ловни туризам, 12. планинарење, 13. алпинизам, 

14. здравствени и др.Највећи број посетилаца долази из Србије, Хрватске и Словеније. 

 Требевић је одувек омиљено излетиште Сарајлија коме се поново враћа 

титулу најпосјећенијег сарајевског излетишта коју је имао пре рата. Представљаоазау 

мира и зеленила, значајан туристички и рекреативни центар, како у летњем, тако и у 

зимском периоду. 

Слике бр. 16 и 17 – Излетиште Требевић 

 

0Извор: http://www.wire-web.com 
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 Требевић је једино сарајевско излетиште које се налази скоро у  граду, 

удаљено 10km, тако да  јесе могуће  попети се до његовог врхаза 30 минута одакле се 

пружа јединствен панорамски поглед на сарајевску котлину. Иако је подељен 

ентитском линијом, Требевић је симбол спајања људи из оба  ентитета. Према броју 

посећености - Требевићусе враћа епитет најлепше, неправедно запостављене 

олимпијске планине. Требевић, посебно у летњим данима обилује туристима и 

излетницима који у њему траже спас од градске вреве. Највише пажње привлачи боб 

стаза која је била најскупљи пројект Олимпијаде 1984. године.Требевић станиште 

бројних биљака и разних врста дрвећа, идеално је и за бициклисте и шетаче којих има 

безброј. 

 Олимпијски центар Јахорина је највеће скијалиште у Босни у коме је 

прва жичара подигнута 29. новембра 1952. године. Оно што карактерише Олимпијски 

центар Јахорину у односу на друге је велики квалитет јахоринских скијашких стаза које 

су погодне како за почетнике тако и за врхуске скијаше. Јахорина је 1974. године била 

организатор Европског и Светског купа у алпском скијању, што је тада представљало 

велику афирмацију планине. 1975. године у јануару је организован Европски куп за 

мушкарце, као и Светско првенство за жене "Златна лисица" јер те године на 

мариборском Похорју није било снега. 1977. године се одржало такмичење Европског 

купа на Јахорини. Ови спортски догађаји су били најбољи повод за одржавање 

олимпијских игара.Најзначајнији спортски догађај који је одржан на Јахорини су 

зимске олимпијске игре, одржане 1984. године након чега је Јахорина доживела највећи 

процват, и понела титулу Олимпијског центра.Данас је Јахорина а многи је називају 

„снежна лепотица“ један од највећих скијашких и зимских туристичких центара на 

Балкану.  

Слика бр.18 - Јахорина 
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Извор: http://www.jahorinainfo.com 

  

 Планина Бјелашница почела се развијати након проглашења као 

домаћина зимских олимпијских игара 1984. године. Данас има велику носталгичну 

вредност за готово све бивше Југословене и за све Сарајлије. Представља највиши ски 

центар у Босни и Херцеговини. Бјелашница представља велики потенцијал сеоског тј. 

етно туризма. На јужним обронцима босанскохерцеговачке планине Бјелашнице, 

надомак Сарајева,  налазе се села Умољани и Лукомир, које је Unesco ставио на листу 

светске баштине. 

 Село Умољани јенасељено место у општини Трново. Насеље је 

смештено у малој котлини на 1 353 m надморске висине. Умољани су насељено место у 

општини Трново. Према попису становништва 1991. године у њему је живело 92 

становника. Већина становништва бави се сточарством и пољопривредом. Ублизини се 

налази глацијално језеро.Јужна страна села је типични кршки крајолик, сув и прилично 

неплодан. Северна страна је бујна с густим шумама и зеленим пашњацима идеалним за 

шетње, планинарење и излете. Остаци древних насеља су разбацани око села, с великим 

бројем средњовековних надгробних споменика смјештених високо на хридинама. 

Слика бр. 19 – село Умољани                             Слика бр. 20 - Мапа села на Бјелашници 

 

Извор: http://www.dinarskogorje.com/bjelascaronnica.html 

  

 

 

http://www.jahorinainfo.com/
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 Некропола Долови налази се јужно од Умољана, општина Трново. 

Комисија за очување националних споменика Босне и Херцеговине је на седници 

одржаној од 12.-18.5.2009. године, донела одлуку о проглашењу националним 

спомеником Босне и Херцеговине Природно и историјско подручје – Некрополе са 

стећцма, старим нишанима и остаци средњовековних грађевина. У односу на технику 

обраде камена и украшавања, стећци имају различите умјетничко-естетеске 

вриједности, што говори о дугом временском трајању културе стећака .Овај нацонални 

споменик чине: 

а)       некропола са 47 стећака; 

б)       некропола са 11 старих нишана; 

ц)       земљом прекривени остаци објекта на локалитету Црквина; 

д)       осамљени стећак; 

е)       некропола са пет стећака. 

Слике бр. 21, 22 – Стећци на Бјелашници 

 

Извор: http://www.dinarskogorje.com/bjelascaronnica.html 

 

 Село Лукомир - Двадесетак километара од Умољана налази се село 

Лукомир, до њега се стиже макадамом. Лука мира, односно Лукомир, је село на 

Бјелашници које се налази на 1 495 m надморске висинешто га чини највишим 

насељеним местом Босне и Херцеговине и јединим преко 1300 m. 
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Административно припада општини Коњиц Ово је најизолованије место у држави. Од 

првог снега, па до касног пролећа, овде се једино може стићи пешке или на скијама. 

Село се сместило на ивици кањона Ракитнице, 800 м над реком, насупрот планинама 

Височице на другој страни кањона. У почетку је било насељено само село Доњи 

Лукомир а 1950. године становништво је преселило куће због лавина. Становништво 

овог краја се бави сточарством јер погодују природним потенцијалом, пашњацима. 

 Лукомир је познат по својој традиционалној одећи, а жене и данас носе 

плетене одевне предмете какви су се носили и прие неколико векова. Село Лукомир је 

сликовито и атрактивно за излетнике и планинаре, не само због свога положаја, већ и 

по својим каменим кућама које су прекривене шиндром од трешњиног дрвета. Због 

своје посебности, држава је Лукомир прогласила националним спомеником.Комисија за 

очување националних споменика Босне и Херцеговине, на седници одржаној 7-

13.7.2009. године, донела је одлуку о проглашењу националним спомеником Босне и 

Херцеговине. 

Слика бр.23,24 - Село Лукомир на Бјелашници 

 

Извор: http://www.dinarskogorje.com/bjelascaronnica.html 

 

 Планина Игман налази се југозападно од Сарајева и са северне стране 

стрмо се спушта рема Илиџи. Једна је од водећих туристичких атракција у околини 

Сарајева, популарна дестинација за планинарење и скијање. 
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6. XIV зимске олимпијске игре 

 У пролећу 18. маја 1878. године пажња целог света је била усмерена ка 

Атини, где се одржавала осамдесета сесија међународног олимпијског комитета на 

којој је донешена одлука да ће домаћин XIV зимских олимпијских игра бити СФР 

Југославија. Олимпијске игре су одржане у периоду од 8-19. фебруара 1984. године у 

Сарајеву. Остали градови кандидати су били Сапоро (Јапан) и Гетеборг (Шведска). 

Међународни олимпијски одбор се у одабиру земље домаћина делимично водио 

политичким разлозима, као несврстана земља, а тадашња СФРЈ је давала мање прилике 

за хладноратовске бојкоте, забележене на олимпијским играма тих година. Главни 

мотив је била жеља да се Олимпијске игре, као симбол светског мира и братства међу 

људима, одрже у граду који је до тада најпознатији био по догађајима који су били 

непосредан повод за избијање Првог светског рата. Игре су протекле у пријатељској 

атмосфери, за коју су били заслужни  љубазни домаћини, тако да су остале заувек 

упамћене. 

Табела бр. 4 - Резултати гласања за зимску олимпијаду 1984. године 

Град Земља Прва рунда Друга рунда 

Сарајево Југославија 31 39 

Сапоро Јапан 33 36 

Гетеборг Шведска 10 - 

Извор: https://sr.wikipedia.org 

Слика бр. 25 -XIV зимске олипијске игре 1984. године 

Амблем симболише стилизовану снежну пахуљицу и носи 

традиционални дизајн украсног веза који се прави у Сарајевском 

региону. 

 

 

Извор: https://sr.wikipedia.org 

https://sr.wikipedia.org/
https://sr.wikipedia.org/
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 На овим олимпијским играма учествовало је 49 нација, 1272 такмичара 

(998 мушкараца, 274 жена), 39 догађаја у шест спортова ( 10 дисципина). Отворио их је 

председник Мика Шпиљак. Званично су отворене 8. фебруара на стадиону Кошево у 

Сарајеву, који је изграђен 1947. године , а реновиран за ову прилику 1984. године. У 

исту сврху изграђена је Олимпијска дворана Зетра 1983. године.  

Табела бр. 5 -  Медаље на олимијским играма 

Место Држава Злато Сребро Бронза Укупно 

 

1 Источна Немачка  9 9 6 24 

2 СССР  6 10 9 25 

3 САД  4 4 0 8 

4 Финска  4 3 6 13 

5 Шведска  4 2 2 8 

6 Норвешка  3 2 4 9 

7 Швајцарска  2 2 1 5 

8 Канада  2 1 1 4 

8 Западна Немачка  2 1 1 4 

10 Италија  2 0 0 2 

14 Југославија  0 1 0 1 

Извор:https://sr.wikipedia.org 

 

Објекти у којима се боравило:  

 олимписко село – Мојмило, 

  новинарско село – Добриња , 

  хотели:  Игман – Игман, Бјелашница – Фамос,Смук , Јахорина – Бистрица.  

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/
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Слика бр.26 – Отварање олимпијских игара 

 

Извор: https://sr.wikipedia.org 

 Планина Бјелашница била је домаћин у такмичењу у алпском скијању 

(спуст, велеслалом и слалом) за мушкарце. На планини Јахорини одржало се такмичење 

у алпском скијању за жене. На Игману – Велико Поље, крос кантри, нордијска 

комбинација и биатлон, олимпијске скакаонице, ски скокови. На Требевићу боб и 

санкање. Борилишта у граду: Скендерија - хокеј на леду, клизалиште Зетра -  брзо 

клизање, ледена дворана Зетра – уметничко клизање, хокеј на леду,  церемонија 

затварања. 

Побједници су били: 

- у спусту: Бил Џонсон (САД) - злато, Петер Милер (Швајцарска) - сребро; 

- слалом: близанци Фил Махре - злато, Стив Махре - сребро (САД) ; 

- велеслалом: Маџ Џулен (Швајцарска), Јуре Франко (Југославија) - сребро. 
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Слика бр 27 . Борилишта зимских олимпијских игара у Сарајеву 1984.године 

 

Извор: http://www.dinarskogorje.com/bjelascaronnica.html 

 

 За потребе Олимпијских игара развијен је центар на локацији Бабин до 

као и дугачка ски-жичара од Бабиног дола све до врха Бјелашнице. Такође је изграђен 

пут преко Игманске висоравни која је повезала Сарајево, преко Хаџића с борилиштима 

на Малом и Великом пољу (на Игману) као и Бабиним долом на Бјелашници. На 

Бабином долу и данас стоје грађевине које су угостиле олимпијце и њихове госте, 

попут  хотела Маршал (тада се звао Фамос). 

 Након Олимпијских игара, на планини је одржано више међународних 

скијашких трка и такмичења, укључујући у два наврата (1983. и 1987.године) Светски 

скијашки куп. 

 Вучко (деминутив од вук) био је званична маскота зимских 

олимпијских игара одржаних у Сарајеву 1984. године. Предлог за маскоту дао је 

словенски сликар Јоже Тробец из Крања, а одабран је међу многобројним приедлозима 

путем највећих југославенских новина и часописа. Међу пет предлога за маскоту који 

су ушли у ужи избор биле су маскоте снежне лопте, планинске козе, јагњета, јежа и 

http://www.dinarskogorje.com/bjelascaronnica.html
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ласице. У избору за маскоту укупно је учествовало 836 уметника са својим 

приедлозима. 

 Према наводима Међународног олимпијског комитета (IOC), маскота је 

довела да се вук који је до тада у овој регији сматран крвожедeрном и опасном 

животињом, једним диелом заволи. 

Слика бр.28 Маскота олимпијских игара 

 

Извор: http://www.dinarskogorje.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dinarskogorje.com/
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6. Инфраструктура и смештајни капацитети 

 

 Јахорина, Бјелашница, Игман и Требевић развијају се неколико година 

пре почетка олимпијских игара. На западној страни Бјелашнице изграђено је пет 

планинарских домова: Шавник, Подградина, Станари, Хранисава и Ситник.  За време 

олимпијских игара граде се угоститељски објекти: хотели, камп куће, склоништа, 

олимпијска села. Али и инфраструктура на тим планинама, ски стазе, лифтови, жичаре.  

Табела бр 5. Планина Јахорина – ски стазе и лифтови 

Број Име Дужина 

(m н.в) 

Висинска 

Разлика (m) 

Тежина 

стазе 

01. Пољице 1.700 360 средње 

02. Шатор 1.750 360 лака 

03. Огорјелица 1 1.400 320 средње 

04. Огорјелица 2 950 320 средње 

05. Рајска долина 800 206 средње 

06. Олимпијски слалом 551 181 тешка 

07. Олимпијски велеслалом 1.330 373 средње 

08. Олимпијски спуст 2.041 547 тешка 

09. Прача 1.330 350 средње 

 

Извор: https://sr.wikipedia.org/olimpijskicentarJahorina 

  

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/olimpijskicentarJahorina
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Табела бр: 6 Скилифтови на ланини Јахорини 

Ски лифтови 
Број Име Врста Дужина 

(m) 
Висинска 
разлика 
(m н.в) 

Време 
вожње 

(min) 

 

01. Пољице Скилифт 450 150 3  

02. Пољице Шестосјед 1.550 364 6  

03. Пољице Двосјед 1.550 364 10  

04. Огорјелица 1 Шестосјед 1.351 320 5  

05. Огорјелица 2 Двосјед 1.250 319 9  

06. Рајска 
долина 

Скилифт 950 260 6  

07. Олимпик Скилифт 950 196 6  

08. Скочине Шестосјед 1.450 368 6  

09. Пољице Дјечији 

Скилифт 
100 7 2  

Извор: https://sr.wikipedia.org/olimpijskicentarJahorina 

Хотели на Јахорини:  

1. Вила Бела- налази се у централном делу викенд насеља Шатор на 200m од ски 

стазе Пољице.Састоји се од 12 апартмана. 

2. Хотел Sun- смештен у самом срцу Јахорине. Хотел располаже са 18 опремљених 

дввокреветних, трокреветних, четворокреветних соба. 

3. Хотел Лавина- налази се на 1650 m н.в. са 23 луксузно опремњених апартмана.  

4. Хотел Станишић-  на 1620m н.в у викенд насељу Шатор.  

5. Хотел Board– расолаже са 21 двокреветном, 5 трокреветних , пет студи соба и 

LUXартмана, на 1550 m н.в  

6. Хотел Termag– располаже са 21 луксузно опремљеним апартманима, 71 

комфорном собом и председничким апартманом. 

7. Хотел Небојша- располаже са 26 комфорних соба и 5 апартмана 

8. Вила Скочине  

9. Хотел Бистрица – налази се на 1 620m н.в., изграђен за потребе олимпијских 

игара и 1984.г. категорисан са три звездице. Расплаже са 152 комфорне собе , 8 

апартана, што укупночини 320 основних и 80 домоћних лежајева. 

10. Хотел Вучко-  Изграђен за потребе олимпијских игара, добио име по званичној 

маскоти а био је намњен за боравак VIP  гостију, међу којима су били : шведски 

краљ Густав, Хуан Антонио Самаран и други. Има 5 звездица. 

11. Хотел Два Јавора 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82
https://sr.wikipedia.org/olimpijskicentarJahorina


 
 

39 

 

 

Слика бр. 29 - Хотел Лавина 

 

Извор:http://www.jahorinainfo.com/hotel_lavina.html 

 

Слика бр.30 – Хотел Термаг 

 

Извор: http://www.jahorinainfo.com/hotel_lavina.html 

 Хотелски капацитети Јахорине су око 3 000 лежајева и око 2 000 у 

приватном смештају.У 2015. години на Јахорини је остварено 150 000 ноћења. Зимска  

сезона  2016. години била лошија – због недостатка снига број посетилаца је био мањи. 

http://www.jahorinainfo.com/hotel_lavina.html
http://www.jahorinainfo.com/hotel_lavina.html


 
 

40 

 

 

Смештајни капацитети и хотели на Бјелашници: 

 На простору садашње општине Трново налазили су се следећи 

смештајни капацитети: хотел Фамос (садашњи хотел Маршал), апартманско насеље 

монтажног типа, хотел Смук, Омладински центар,хотел Феријалног савеза. У склопу 

Зимских олимпијских игара - Сарајево 1984.године. На североисточном делу 

Бјелашнице, у пределу Бабин До, изграђени су бројни спортски и туристички објекти, 

који се и данас користе. Побољшана је и мрежа путева. 

 Хотел Маршал - налази се у Бабином Долу на Бјелашници, удаљен од 

Сарајева 23 km, на надморској висини 1273 m, 200 дана у години је под снегом, а 

просечна висина снежног покривача је 135 cm. 

Слика бр. 31  Хотел Маршал 

 

Извор: https://www.bosniaski.com 
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 Хотел Хан је смештен одмах поред ски центра Бјелашница. Испред 

хотела се налази аутобуска станица која нуди директну везу са центром Сарајева. У 

хотелском ресторану са камином служе се традиционални специјалитети регионалне 

кухиње. Доручак није урачунат у цене соба. Хотел има и џамију.Аеродром Сарајево 

удаљен је 20 km од хотела Хан, а центар града 30 km. 

 Хотел Бјелашница је смештен у Бабином Долу, на 900 метара од ски 

лифта на Бјелашници. Удаљен је 20 км од Сарајева. Хотел пружа услугу изнајмљивања 

ски опреме и бицикала. Околна област је веома популарно скијалиште.Илиџа је 

удаљена 13 км.Најближи аеродром је aеродром Сарајево, удаљен 21 km.  

 Хотел Игман, некада симбол планинског туризма на овим просторима, 

а данас споменик ратног разарања.Овај објекат изграђен је у сврху пријема гостију за 

вриеме зимских олимпијских игара 1984. године, у времену обележеном оптимизмом, 

јединством и тимским радом народа ове земље. Здање од 162 собе некада је 

представљало симбол планинског туризма и луксуза, а данас је симбол разарања 

насталог током рата у Босни и Херцеговини и опсаде Сарајева деведесетих година 

прошлог века. Хотел је данас, окружен необележним минским пољима, изгледа попут 

ратног бункера. Рушевине Хотела Игман стоје као неми споменик прелаза из времена 

благостања у време страдања. 
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7. Циљеви будућег pазвоја на олимпијским планинама Босне и 

Херцеговине 

 

 Планине Босне препознатљиве су по по зимском туризму, али велика 

шанса лежи и у развоју летњег. Додатна унапређења понуде и садржаја су могућа. За 

промоцију туризма користе се средства од боравишне таксе, а значајан део промоције 

су и бројне манифестације које Туристичка организација приређује. Туристичка понуда 

града представља се и путем интернет маркетинга и учешћем на водећим сајмовима у 

земљи и региону. Развој туризма је пре свега окренут ка Јахорини, обзиром да се на 

Јахрини налазе највећи смештајни капацитети, као и туристички садржаји. Управо се 

највећи број долазака и ноћења ту остварује. Велики минус је недостатак система за 

освежавање на самој Јахорини. 

 Летња сезона на Јахорини слабија је од зимске. Ипак, и у летњим 

месецима могуће је уживати на Јахорини, гости долазе да уживају у пешачењу, 

планинарењу, вожњи бицикла, берби шумских плодова и једноставно уживају у чистом 

планинском ваздуху. Олимпијски центар је најавио отварање жичаре за панорамско 

разгледање, на планини се у току лета организују бројни спортски кампови, семинари 

као и конгреси.У израдњи су  пројекте који се раде са Удружењем хотелијера, власника 

викенд кућа и осталима који се баве туризмом, као и на пројекту обележавања 

пешачких, бициклистичких, планинарских стаза и свега онога што је битно за летњи 

туризам.  

 Планина Требевић, као неизоставна атракција Источног Сарајева, 

бележи све већу посећеност туриста „Требевић има сегмент шума, лепо уређених 

шеталишта, у плану је пројекат изградње жичаре. Поред наведених дестинација и 

природних богатстава Источно Сарајево може да се похвали и многобројним 

манифестацијама које су радо посећене и по којима је свака од општина препознатљива 

и интересантна. 

 Туристичких дестинација на подручју Игман-Бјелашница, води 

поступак присвајања јавних природних добара у циљу развоја туризма, анализира 

туристичке токове на домаћем и иностраном тржишту, обавља и друге послове од 

значаја за развој туризма. Бабин до на Бјелашници већ дуже време претворен је у 
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велико градилиште. Последњих година ниче велики број објеката, а зелене површине 

нестају под бетонским наносима. Хотел Хан шири се, а на стази на којој су се деца 

донедавно санкала, ниче нови апартмански комплекс „Сребрена лисица“. Део планине 

оваквом изградњом значајно девастиран. Стално се граде апартмани, а користи од 

туризам готово да нема. Велики проблем представља загађења изворишта воде због 

канализације из тих апартмана, која су затрована фекалним бактеријама. 

 Последње четири сезоне су пропале због недостатка снега. По неким 

стандардима, ако на скијалишту у току три зиме у периоду од 100 дана, од Нове године 

до априла, нема скијања, оно се сматра нерентабилним. По томе је Бјелашница већ 

нерентабилна за скијање, због климатских промена снега ће бити све мање Оно што 

данас представља Бјеашницу је гомила ружног бетона, а цела област личи на 

градилиште више од деценију. Додатни проблем је и што ће за оснежавање требати 

много воде па ће се и то узимати из чистих планинских извора. Зимски је центар и 

треба се уредити по угледу на друге зимске центре у свијету. Босна и Херцеговина 

своју шансу треба тражити у развоју зимског туризма. Значајну улогу као гарант 

сигурности свим посетиоцима има Горска служба спашавања.  

 Управа ски центра наводи како ово неће бити једине инвестиције на 

Бјелашници. Није се одустало од пројекта жичаре кабинског типа од Бабиног дола до 

врха Бјелашнице.У плану је и повећање смјештајних капацитета, као и изградња терена 

за рекреацију. Понуда на Бјелашници биће знатно већа.  

 За подручје развој туризма има велики значај, како у кориштењу 

природног и створеног потенцијала, тако и у стварању што квалитетнијег амбијента 

целог простора. У развој туристичке привреде треба се оријентисати на подручје 

Игмана, Бјелашнице, Трескавице, Височице, Кањон Ракитнице, Јахорине и коридорима 

који су концентрирани долином река Железнице, Црне Ријеке, Биеле Реке, Ракитнице и 

Тушиочке реке. Развој туризма подразумева истовремено и заштиту свих водотока од 

загађења, интензивно порибљавање, организован риболов, заштиту и обнављање шума, 

узгој дивљачи и организован лов, озелењавање свих простора, модернизацију 

саобраћајница и подизање општег нивоа комуналне хигијене са посебним односом 

према саобраћајницама, путним коридорима и насељеним местима. Туризам захтева 

смишљено планирање свих сегмената живота и рада. Општина Трново обилује 

недирнутим природним лепотама, чистим планинским ваздухом, многобројним 
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планинама, речним изворима, токовима, кањонима и језерима, као и изванредним 

теренима за зимске спортове. 

 Недостаци:И поред великог потенцијала, туризам не доноси значајан 

просперитет регији. И поред великог броја аутохтоних, у којима се данас живи на 

традиционалан начин, у овој регији етно туризам иако представља велики потенцијал 

још увек не даје значајне резултате у туризму. 

Потенцијали: 

- Стварање услова за трајно и интензивно кориштење спортских пратећих 

садржаја, 

- Стварање одговарајуће материјалне и организационе базе за развој сарајевске 

регије као туристичког центра са целовитом туристичком понудом. 

- Дефинисање критеријума за све делатности на овом подручју у првом реду за 

зимску и летњу рекреацију, концепцију туристичких садржаја, саобраћајну и 

комуналну инфраструктуру као и урбанистичко – техничке услове за све зоне. 

 Читав простор Игмана и Бјелашнице се третира као јединствена 

планинска станица са комплетном туристичком понудом током целе године. Развој те 

станице је планиран на два локалитета: Бабин До – Бјелашница и Велико поље – Игман. 

Основни пункт зимске рекреације представља зона скијалишта врх Бјелашнице - Бабин 

До са стазама спуста, слалома, и велеслалома које би опслуживали објекти вертикалног 

транспорта (две жичаре и шеснаест ски лифтова).Проширење основне зоне планирано 

је према масиву Шиљак са циљним просторима у Штињем долу и Доњој Гркарици и 

представља веома повољне терене за алпско скијање. 

 

- Реализацијом - планских докумената на овим просторима изградио би се један 

од најмодернијих спортско – рекреативних центара. Створили би се услови за 

развој туристичке привреде: општине Трново, Кантона Сарајево па и шире, 

изградили би се смјештајни капацитети, обновиле постојеће стазе и вертикални 

транспорт. 

- Изградиле би се нове стазе и вертикални транспорт на потезу Шиљак – Доња 

Гркарица, Шиљак – Штињи до и Гојчинова раван – Јарчев камен, развила би се 

спортско – рекреациона понуда, изградња спортских терена на Горњој Гркарици 
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и Великом пољу, изван простора Игмана и Бјелашнице изградили би се услужни 

објекти (планинарски домови и бунгалови). 

  

 Главни потенцијал за развој представља етно  туризам, архитектура 

кућа и помоћних објеката прилагодила би се оригиналном облику (аутохтона 

подбјелашничка кућа), на целом простору изградиле би се модерне саобраћајнице које 

би повезивале насељена места са центром, изградили би се канализациони системи за 

постројењима за третман отпадне воде за сва насељена места.У плану заштита и 

валоризовањ културно – историјског наслеђа ових простора, заштитила изворишта и 

водотоци на овим просторима. 

 У Упоредо за изградњом објеката у Бјелашници приступило се изради 

Урбанистичких пројеката Бјелашница, поред смештајних капацитета планирана је 

изградња заједничких садржаја (дворана, базен, дом здравља, банке, мјењачнице и 

други угоститељско туристички садржаји). Ова фаза ће употпунити недостајуће 

садржаје у Урбанистичком пројекту „Бјелашница“. Реализацијом ове фазе изградит ће 

се 2000 лежаја како у хотелима тако и у апартманима и пансионима. 

 

 Да би се употпунила и летња понуда на простору Игмана и Бјелашнице 

Урбанистичким пројектом „Горња Гркарица“ планирана је изградња отворених 

спортских терена, Ергеле са мањежом као и стаза за јахање, бициклистичких и трим 

стаза. Проблем саобраћајне гужве у центру биће решен изградњом заобилазнице хотела 

„Маршал“ – Доња Гркарица. Саобраћај у мировању на простору Бабина дола биће 

решен: изградњом гаража у склопу објеката или градњом самосталних објеката. 

Недостатак стаза и вертикалног транспорта решиће се проширењем обухвата на 

локалитет Шиљка и Доње Гркарице. 
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8. Swot анализа 

 SWOT анализа обухвата детаљну анализу и прављење листе слабих и 

јаких тачака туристичке дестинације и могуће употребе у контексту шанси, као и 

опасности утврђених тенденција на тржишту. SWOT анализа је неопходна ради 

стратегијског планирања туристичког производа конкретне дестинације, а потом и 

креирања адекватне промоције. Она омогућава довођење у равнотежу захтева, жеља и 

потреба потрошача и могућности туристичке понуде; те креирање конкурентске 

предности и остварење ширих економских, друштвених, културних, политичких, 

еколошких и других циљева. (Стефановић В.;2003) 

Предности Слабости 

 коришћење природних 

потенцијала у туристичке сврхе 

богатство у биодиверзитету 

 

 повољан саобраћајни и 

географски положај као и 

близина главног града БиХ 

 

 oчуван  квалитет основних 

медијума животне средине (вода, 

ваздух, земљиште) 

 

 одсуство значајних 

индустријских капацитета и 

емитера загађујућих материја у 

атмосферу 

 

 смањен утицај антропогених 

активности на измене природних 

карактеристика подручја, 

претежно услед нижих густина 

 угрожавање животне средине и 

екосистема непланском и 

неадекватном експлоатацијом 

минералних сировина 

 

 угрожавање природе због 

изградње угоститељских објеката 

 

 слаба доступност непокретних 

културних добара (неразвијена 

путна мрежа) 

 

 недовољно туристичко 

активирање планског подручја; 

недовољна заштита и 

неадекватна презентација 

природних и културних добара 

 

 недовољно валоризовани 

туристички потенцијали 
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насељености 

 
 

 заштићена природна добра од 

националног значаја 

 

 квалитетни природни и 

антропогени туристички 

потенцијали 

 
 очувана животна средина на 

планском подручју, као битан 

чинилац заштити природе 

 

 природне погодности, тј. 

еколошки потенцијал за развој 

етно села на овим планинама  

 
 

 строга заштита и контрола 

заштићених природних добара и 

изворишта водоснабдевања у 

циљу њиховог очувања и 

унапређења 

 

 формирање заједничке 

туристичке понуде унутар 

планског подручја на 

олимпијским планинама 

 
 

 развој еколошки утемељених 

облика туризма заснованих на 

принципима одрживости: 

спортско-рекреативног, сеоског, 

 недовољни смештајни 

капацитети 

 

 

 наставак смањења густине 

насељености; интензивирање 

процеса демографског старења;  

 

 низак ниво свести друштвене 

заједнице и локалне управе у 

погледу вредности и заштите 

културне баштине 

 

 недовољни обим финансирања 

туристичких пројеката 

 

 наставак даљег загађења 

површинских и подземних вода 
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излетничког, здравственог, етно 

и еко-туризма 
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9. Закључак 

 Планине Босне и Херцеговине Јахорина,  Бјелашница, Игман и 

Требевић имају велике потенцијале за свој будући привредни и друштвени развој. 

Богатство ових планина огледа се у природном потенцијалу: рељефу, клими, 

хидрологији, флори и фауни које омогућују развој зимског и летњег туризма. Веће 

улагање на ово простору омугићило би повећање броја како домаћих тако и страних 

туриста. Повољан географски положај и добра саобраћајна повезаност, близина главног 

града, Сарајева, представљају повољне факторе развоја. Поред планинског у регији 

постоје  потенцијали за развој различитих облика туризма: рекреативног, здравственог, 

етно туризма идр.Етно туризам је један од главних планова развоја на овим планинама. 

Оживљавање сеоских имања био би једна од основна делатност становника тог краја. 

Нетакнута природа, ненрушен мир, тишина  и неизбежна кухиња са традиционалним 

јелима као и здрава храна представљају прави рај за хедонисте. Етно село пружа све 

оне вредности које је човек изгубио у урбаном свету.На овим планинама поред старије 

инфранструктуре и смештајних капацитета , ски стаза и жичараграђени за потребе 

олимпјиских игара 1984.г , граде се нови угоститељски објекти за побољшање туризма 

на овим планинама, али се не обраћа довољно пажње на њихову промоцију. Оно што је 

неопходно је повезивање локалних и регионалних туристичких организација како би се 

употпунила туристичка понуда.  
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