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оснивање шума, у 2013. години свјетло је 
угледао први Програм очувања шумских 
генетичких ресурса Репу лике Српске. 
Програм представља стратешки документ 
усвојен од стране Владе Репу лике Српске, 
а његова имплементација је предвиђена у 
периоду 2013-2025.
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Kao rezultat višegodišnjeg projekta čiji je koordinator bio prof. dr Milan
Mataruga, a u kojem su učestvovali svi 
članovi Katedre za šumarsku genetiku i 
osnivanje šuma, u 2013. godini svjetlo je 
ugledao prvi Program očuvanja šumskih 
genetičkih resursa Republike Srpske. Program 
predstavlja strateški dokument usvojen od 
strane Vlade Republike Srpske, a njegova 
implementacija je predviđena u periodu 
2013-2025.
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