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 1. УВОД 

 

Информација о стању у области шумарства и дрвопрераде је урађена у сарадњи са ШГ 
,,Маглић“ Фоча, Јавном установом Национални парк ,,Сутјеска“ Тјентиште и субјектима 
из области дрвопрераде са подручја општине Фоча. 
Општина Фоча располаже значајним природним богатством од којих истичемо шуме, 
рудно богатство, водени потенцијал и посебно очуване природне цјелине,  и све то  
намјерава одрживо користити у циљу бржег економског развоја. 

Стратегија развоја општине Фоча ( 2017–2026.) године је кључни стратешко-плански 
документ Општине Фоча, чија реализација треба да подстиче будући раст и развој 
заједнице. Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте 
заштите и побољшања животне средине и простора. Израђена је као оквир за дефинисање 
заједничких циљева, подстицање локалних снага, али и као одговор на изазове будућег 
развоја Општине и свеукупног живота у њему. Као таква, Стратегија интегрисаног развоја 
је у складу са стратегијама и политикама на вишим нивоима власти, али и са другим 
секторским стратегијама и законским оквирима на државном и ентитетском нивоу. 

План локалног економског развоја служи као инструмент за унапрјеђивање економског 
капацитета и конкурентности општине. План економског развоја је формулисан на основу 
налаза социо-економске анализе, дефинисане визије развоја општине Фоча и дефинисаних 
стратешких циљева као и стратешке анализе снага, слабости, могућности и пријетњи у 
сектору економије. Економски развој општине Фоча се ослања на јачање капацитета 
Општине за управљање економским развојем, развој МСП и предузетништва, те развој 
пољопривреде и туризма.  

У домену економског развоја општине Фоча, важни фокуси су : 

1. Пружати подршку оснивању и развоју МСП и предузетништва. СWОТ анализом 
је идентификована недовољна институционална подршка развоју МСП-а и 
непостојање јавно-приватног дијалога. У том слислу је потребно унаприједити 
сарадњу са МСП и предузетницима, потицати оснивање нових предузећа, те 
континуирано пружати подршку запошљавању.  

2. Јачање дрвопрерађивачке индустрије. Општина је опредјељена подржавати јачање 
финалне и полуфиналне дрвопрераде, те развијати и индустријске и друге  зоне у том 
правцу.  

3. Искористити пољопривредне потенцијале. Пољопривредна производња се у 
досадашњем периоду развијала стихијски, али има потенцијала за развој. У том 
слислу, планирана је израда секторске студије за развој пољопривреде, те 
обезбјеђивање савјетодавне, едукативне и финансијске подршке пољопривредницима.  

4. Искористити јединствене предности општине Фоча за снажан развој туризма. 

Општина Фоча као јединствене предности посједује НП „Сутјеска“ те кањон Таре, 
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што представља изузетну прилику за јачање области туризма као темеља економског 
развоја општине. Многи пројекти су предвиђени за побољшање туристичких 
производа и услуга, те унапрјеђење путне повезаности туристичких дестинација.  

На основу утврђених стратешких циљева дошло се до спознаје о неопходности 
формирања индустријске или шире пословне зоне, зоне унутар које ће се обезбједити 
услови за ефикаснији рад свих привредних субјеката из области дрвне индустрије, 
енергетике,  машиноградње, саобраћаја, финансисјког посредовања, трговине  и других 
услуга из области производње а све у складу са плановима који регулишу пословање у 
индустријским зонама. 

Врло је извјесна изградња хидроцентралe,, Бук Бијела“  на подручју општине Фоча па је 
сасвим оправдано да се у непосредној близини на једном мјесту могу обавити пословне 
активности за велика радилишта. Површина локације од 27,5 ха се састоји из двије засебне 
цјелине које се могу одвојено развијати. 

Једну цјелину чини локација на којој је започета изгрдња Нове електране за потребе 
топлификације града  Фоче и  производњу паре за потребе бившег „Маглића“.У току 
стечајног поступка Влада Републике Српске је купила ,,Нову енергану“ у вриједности 1.35 
милиона KМ и исту је пренијела у власништво општине Фоча. 

Обзиром да још увијек није ријешен проблем „топлификација града“ који ће врло брзо 
бити ургентан, потребно је размислити о томе да се гријање града рјешава 
ревитализацијом енергане  са  стратешким партнером  који би у договору са општином 
Фоча пронашао начин и могућност рјешавања топлификације града. 

Друга засебна цјелина је у стечајном поступку продата већем броју власника. На почетку 
је било више од 16 парцела поврсине око 20.99  ха од којих су неки на својим парцелама 
организовали производњу из области дрвопрераде. У првој години активирања 
Индустријске зоне резултати су били обећавајући, радило је око 180 радника и 
производњу су организовали следећи дрвопрерађивачи : ,,Фекри“ д.о.о.Фоча;  ,, Дрво-

комерц“Теслић; ,,Павгорд“ д.о.о.Фоча ; ,,Ђомикс“ д.о.о. Фоча; ,,Продановић“ д.о.о. Фоча ; 
,, Рудежа“ д.о.о.Фоча. 

Оно што је оптимистично је да су у фази организовања нови субјекти и да се стварају 
инфраструктурни предуслови за њихов рад. 

Влада Републике Српске је путем ресорног министарства је одобрила у 2018. години 
300.000 KМ за додатну  електрификацију . 

Јасно је да се пословне активности у Индустријској зони ,, Брод на Дрини“ одвијају али у 
погледу  водне и унутрашње путне инфраструктуре у наредном периоду треба 
обезбиједити нова улагања у циљу унапређења услова за интезивнију производњу. 
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Нема дилеме да је Фоча предодређена за развој дрвне индустрије која има традицију дужу 
од 60 година чији је основ постојање ресурсa. 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности је упутило допис ШГ ,,Маглић“ Фоча и 
Јавној Установи  Национални парк ,,Сутјеска“ Тјентиште и  затражило следеће податке:  

- Производња и реализација шумских дрвних сортимената по врстама и класама за  
2020. годину и упоредну 2019. годину. 
- Преглед  реализације за 2020. годину по правцима пласмана, по купцима.  
- Шумско-узгојни радови  ( пошумљавање садницама и друго)и заштита шума. 
- Финансијски резултат, скраћени биланс ( укупан приход, укупан расход, резултат 
пословања, укупне обавезе (са посебно исказаној обавези за локалну заједницу), 
укупна потраживања . 
- Преглед радне снаге. 

У наставку Информације вам пружамо материјал у изворном облику како су нам 
доставили пословни субјекти. 

2. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА ШГ,,МАГЛИЋ“-

ФОЧА 

 

Шумско газдинство „Маглић“ Фоча послује у саставу ЈПШ „Шуме Републике 
Српске“ а.д. Соколац, на шумскопривредном подручју „Горње Дринско“. 

Укупна површина шумскопривредног подручја износи  56.142,32 ха од чега су: 

- високе  шуме                           22.458,58ха 

- високе деградиране шуме                            4.944,95ха 

- шумске културе                                      3.122,49 ха 

- изданачке шуме                                     12.205,67 ха 

- површине подесне за пошумљавање и газдовање                       726,61 ха 

- површине неподесне за пошумљавање и газдовање              12.684,02 ха 

- узурпације                     20,77 ха   
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По Шумско привредној основи за ШПП „Горње Дринско“ која је важећа за период 
01.01.2020. године до 31.12.2029. године, годишњи сјечиви етат износи: 114.000 м3 свих 
шумских дрвних сортимената. 

Основна дјелатност Шумског газдинства „Маглић“ је: 

        -производња и промет шумских дрвних сортименат 

         -узгој и заштита шума и дивљачи 

         -изградња и одржавање шумских комуникација 

 

Сјеча и извоз шумских дрвних сортимената обавља се властитим средствима (око 35% 
производње) и приватна предузећа. Приватна предузећа су ангажована и за транспорт дрвних 
сортимената и одржавање средстава рада. 

 Газдовање  ШПП-ом обавља ШГ „Маглић“ преко седам радних јединица-радилишта,  a то су: РЈ 
„Мештревац“, РЈ „Заваит“, РЈ „Врбница“, РЈ „Палеж“, РЈ „Фоча“, РЈ „Искориштавање“  и  
привредно ловиште „Врбница“. 

Поред ових дјелатности ШГ „Маглић“ оснива РЈ Остали производи шума и бавиће се откупом и 
прерадом осталих производа шума. 

Цјелокупна дјелатност шумског газдинства финансира се из властитих резултата рада, из 
прихода који ће се остварити продајом дрвних сортимената на тржишту.  

2.1  Информација о искориштавању шума у 2020. години и  план за 2021. годину 

У табеларном  дијелу дат је приказ извршења плана за 2020.год. по фазама рада. 

-    Сјеча и  израда шумских дрвних сортимената 

 Јед. мјере Планирано Остварено Индеx 

Четинари m³ 61048 61150 100% 

Лишћари m³ 31764 28354 89% 

УКУПНО: m³ 92812 89504 96% 

-Извлачење шумских дрвних сортимената 

 Јед. мјере Планирано Остварено Индеx 

Четинари m³ 61048 59962 98% 

Лишћари m³ 31164 26185 84% 

УКУПНО: m³ 92212 86147 93% 
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-    Отпрема шумских дрвних сортимената 

 Јед. мјере Планирано Остварено Индеx 

Четинари m³ 61048 58172 95% 

Лишћари m³ 31764 26340 83% 

УКУПНО: m³ 92812 84512 91% 

 

Годишњи план газдовања шумског газдинства заснива се на смјерницама које даје 
генерална дирекција ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац и важеће ШПО. За 2021. годину 
планирано  92979m³. Планиране количине по сортиментима приказане су у табели. 

СОРТИМЕНТИ 

ЈЕД. 

МЈЕРЕ 

КОЛИЧИНА 

Трупци четинара m³ 50.368 

ТТ  стубови " 90 

Рудно четинара " 5.273 

Целулозно четинара " 8.588 

УКУПНО ЧЕТИНАРА: " 64.319 

Трупци лишћара " 11.009 

Огрев лишћара " 17.651 

УКУПНО ЛИШЋАРА: " 28.660 

      У  К  У  П  Н  О 
 

92.979 
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2. 2  Преглед реализације за 2020. годину по купцима 

 

Назив купца 

Четинари и 
лишћари 

m³ 

ДОО „Оморика“ ФОЧА 4.202,77 

ДОО „Порат“  ФОЧА 3.126,69 

ДОО „Ловћен траде“ ФОЧА 1.373,74 

ДОО „Озрен“  ФОЧА 2.511,85 

ДОО „Стандард“ ФОЧА 1.810,20 

СЗР „Јасен“ ФОЧА 1.372,63 

ДОО „Дрвекс-1“ ФОЧА 2.130,99 

ДОО „ Ђомикс“  ФОЧА 4.981,31 

ДОО „Павгорд“ ФОЧА 14.781,49 

ДОО „Милтом“ ФОЧА 4.801,76 

ДОО „Д. Продановић“ ФОЧА 11.109,40 

ДОО „Рудежа“ ФОЧА 5.331,39 

ДОО „Аутокомерц“ ФОЧА 3.799,27 

ДОО „Конструктор“ ФОЧА 15.298,88 

ДОО „Владакс“ ФОЧА 658,77 

КПЗ ФОЧА 474,16 

ТКО „Pallets „ФОЧА 173,38 
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2.3 Информација о извршењу плана шумско-узгојних радова у 2020. 

години и план за 2021. Годину 

 

У току 2020. године Шумско газдинство „Маглић“ Фоча је извршило следеће шумско-

узгојне радове: 

1. Пошумљавање у високим шумама               16,20 ха                25.300 ком. садница 

2. Пошумљавање у деградираним шумама           13,00 ха     32.500 ком. 
садница 

3. Пошумљавање у изданачким шумама             2,50 ха                           5.250 ком. садница 

4.Пошумљавање голети              26,00 ха                65.000 ком. 
садница 

УКУПНО ПОШУМЉАВАЊЕ:                            45,9 ха                  128.050 ком. 
садница 

 

5. Попуњавање култура насталих садњом        5,85 ха   12.370 ком. садница 

6. Њега култура          55,33 ха  

7. Њега природног подмлатка      216,00 ха 

8. Припрема зем. за природно подмлађивање       7,00 ха 

 

 У 2020. години извршена је садња 140.420 ком. садница. За извршење ових радова 
утрошено је 386.080,00 КМ. 

За 2021. годину планирани су следећи шумско-узгојни радови: 

1. Пошумљавање      39,50 ха   85.750 ком. садница 

2. Попуњавање култура насталих садњом    4,20 ха   10.500  ком. садница 

3. Њега култура                85,00 ха 

4. Њега природног подмлатка             216,00 ха 

5. Припрема зем. за природно подмлађивање   7,00 ха 
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2.4 Информација о заштити шума у 2020. год.  и план заштите за 2021. 

год. 
 

 У 2020.  години  у циљу заштите шума предузимане су активности и мјере на 
заштити шума од :      

 1. Напада инсеката и биљних болести  
 2. Заштита шума и објеката од пожара                                                                                                                   
3. Заштита шума од човјека и други видови заштите     
 

Предузете мјере састојале су се у следећем: 

 Сузбијање поткорњака смрче, јеле, губара и др. штетних инсеката  чини низ 
заштитних мјера којима се контролише бројност и врши сузбијање штетних инсеката и 
биљних болести, а са тим у вези предузете су следеће мјере и то: 

- Благовремено је извршено постављање феромонских клопки за поткорњаке на 
цијелом шумскопривредном подручју и вршена је контрола и евиденција о броју 
ухваћених јединки у њима. Извјештаји о контроли бројности поткорњака достављани 
су у дирекцију предузећа.  

- У нижим предјелима, гдје преовладавају углавном лишћарске врсте, постављене су 
огледне плохе за праћење евентуалне појаве губара и установљено је да није уочена 
градација губара на нашем ШПП-у. 

- У нижим предјелима, гдје преовладавају углавном лишћарске врсте, постављене су 
огледне плохе за праћење евентуалне појаве жутотрбе и установљено је да није 
уочена градација жутотрбе на нашем ШПП-у. 

-  Рађене су превентивне мјере као што су успостава шумског реда при сјечи и изради 
ШДС (гуљење пањева, слагање грања у громаде, гуљење шкарта идр.), урађена је 
„санитарна“ сјеча  сувих и заражаених стабала инсектима и биљним болестима и 
стабала изваљених од вјетра и снијега у количини од 10.782 m

3
 нето дрвне масе. 

План санитарних сјеча за 2021. годину је  2.000 m
3
 нето дрвне масе.  

- За 2020. години извршено је требовање феромонских препарата и урађен је план 
заштите за 2021. годину. 
 

      У циљу заштите шума и објеката од пожара у 2020. години урађене су све 
превентивне мјере прописане ,,Службеним гласником'' Републике Српске број 11/17 од 
07.02.2017. године и то :    

- Доношење плана против-пожарне заштите при чему су исти достављени на увид 
државним и територијалним цивилним заштитама.  
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- Одржани су састанци са представницима цивилне заштите и ватрогасним друштвима 
локалне заједнице.  

- Вршена је едукација становништва путем јавних гласила о забранама ложења ватре и 
штетама које настају од пожара.  

- Дата писмена упозорења извођачима радова у шумарству, планинарском друштву, 
ловачком удружењу, горанској организацији итд.  

- Оранизована су двадесет-четверочасовна дежурства како на терену тако и управној 
згради ШГ „Маглић“.  

- Обављена је редовна контрола ПП апарата у свим објектима и средствима рада.                                                  
                                                                                                                                                           

Интервенисано је правовремено на 33 пожарa. У већини случајева интервенисано је 
заједно са Територијалном ватрогасном јединицом Фоча са којом је остварена одлична 
сарадња. 

За 2021. годину донешен је план против-пожарне заштите, извршена је набавка и 
попуњавање средстава за заштиту од пожара, обављена је контрола исправности средстава 
за гашење пожара у свим објектима и средствима рада. Обављени су састанци руководства 
ШГ „Маглић“ са техничким особљем у свим радним јединицама са посебним освртом на 
заштиту шума од пожара и бесправних сјеча. У пожарној сезони текуће године биће 
уведена стална дежурства.  

У циљу спречавања штета од човјека (крађа шуме) урађено је следеће : 

- Вршене су контроле промета ШДС самостално и у сарадњи са ПС Фоча као и са 
Републичком инспекцијом. Ораганизовано су и рађене ноћне патроле, патроле у 
нерадне дане и сл.         

- Укупна евидентирана штета у 2020. години износи 311 m
3
 са отуђењем шдс и 58 m

3
 

без отуђења шдс. Поднијето је 5 пријава за шумску крађу и све су прекршајне 
пријаве. Све поднесене пријаве су на познатог починиоца. Дрвна маса под пријавама 
износи  11 m

3
. 

У 2020. години властитим средствима, извршено је запречавање путних праваца 
земљаним материјалом и постављање рампи на шумским саобраћајницама које су 
кориштене од стране шумокрадица за вршење бесправних сјеча.                                                     
У 2021.  години наставиће се са интанзивним спречавањима шумских крађа кроз сарадњу 
са ПС Фоча, инспекцијским органима, организовањем патрола и сл.  
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2.5  Информација о газдовању приватним шумама у 2020.  години и 
годишњи план газдовања за 2021. годину 

 

Површине, дрвна залиха и обим сјеча за 10 година (2015.-2024.) четинара и лишћара у 
приватним парцелама на подручју општине Фоча: 

Површина у ha Дрвна залиха у m
3
 Обим сјеча у m3

 

четинари лишћари четинари лишћари четинари лишћари 

2.460,96 10.149,20 655266 1889892 124552 317129 

∑ 12610,16 ∑ 2545158 ∑ 441681 

 

Годишњи план сјеча за 2020. г. износи 16110m
3
 четинара и 34961m

3
 лишћара тоталне 

масе. 

Очекивани асортиман производа у m3
 је: 

 
тотална 
маса 

нето маса трупци рудно целулоза огрев 

Четинари 16110 11277 9585 789 903  

Лишћари 34961 24141 2594   21547 

 

Реализација сјече и израде дрвних сортимената у приватним парцелама за 2020. годину у 
m

3
 је: 

 трупци рудно целулоза огрев ∑ 

Четинари 2626 91 229  2946 

Лишћари 1197   3605 4802 

 

Наплаћени фуш за 2020. годину је 116.072,53КМ 

Годишњи план сјеча за 2021. г. износи 14107m
3
 четинара и 41424 m

3
 лишћара тоталне 

масе. 
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Очекивани асортиман производа у m3
 је: 

 
тотална 
маса 

нето маса трупци рудно целулоза огрев 

Четинари 14107 10137 8201 710 1226  

Лишћари 41424 29548 5134   24414 

 

2.6 Информација о финансијском  пословању  за  2020. годину 

 

1. Укупан приход у 2020. години је      9.541.865,00 КМ 

2. Укупан расход у 2020. години је                   9.432.532,00  КM 

3. Нето добит у 2020. години је      109.330,00  КМ 

4. Просјечни лични доходак у нето износу по раднику    896,53  

 

2.7    Преглед радне снаге 

 

КВАЛИФИКАЦИЈА 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

УКУПНО 
МУШКИ ПОЛ ЖЕНСКИ ПОЛ 

ВСС 30 5 35 

ВИША ШКОЛА  3 3 

СРЕДЊА ШКОЛА 103 8 111 

ОСНОВНА ШКОЛА  13  13 

ВКВ 1  1 

КВ 28 4 32 

УКУПНО 175 20 195 
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3. ОСНОВНИ  ПОКАЗАТЕЉИ  О ДРВОПРЕРАЂИВАЧИМА  И ДРУГИМ 
ПОСЛОВНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ ПОСЛУЈУ У ОПШТИНИ ФОЧА ЗА 
2019. И 2020. ГОДИНУ. 
Назив фирме Укупан 

приход 
2019 

Укупан 
приход 
2020 

Укупан 
расход 

2019 

Укупан 
расход 

2020 

Добит/ 

Губитак 

2019 

Добит/ 

Губитак 

2020 

Број 
радника 

2019 2020 

,,ПАВГОРД“ 14.511.856 12.764.219 10.591.104 11.648.934 3.929.752 1.115.285 30 30 

,,PORAT“      849.889      533.273      829.899      652.758      17.991 -119.485 17 15 

,,OMORIKA“      757.372      739.301      743.605      723.744      12.339     14.002   9   9 

,,ĐOMIKS“      985.765  1.148.762      974.603  1.005.337      10.046  129.082 16 15 

,,OZREN-B“      536.589     532.858      534.587     530.298       1.082     2.304 11   8 

,,LOVĆEN-T.      350.688     177.002      348.511     231.047       1.959 -54.045   1   3 

,,DRVEX-1“ 1.035.222    603.244      829.785     559.662   184.893   38.660   5   7 

,,MilTom“    853.378   967.010      813.535    927.504     35.859   35.555 11 11 

,,STANDAR“   272.962   318.118      248.936    297.242     21.623   18.788   3   6 

,,КОНСТРУКТОР” 4.512.332 4.450.991  3.651.661 3.571.747  774.604 791.320 25 22 

,,РУДЕЖА” 2.542.517 2.183.287 2.083.225 1.800.491  413.363 344.516 19 17 

,,ПРОДАНОВИЋ” 2.387.473 2.137.724 2.014.166 1.860.435  335.976 249.560 29 25 

,,ВЛАДАX“     428.356     375.398    408.586    323.261    17.793   46.923   5   5 

,,АУТОКОМЕРЦ” 1.064.267 1.076.304 1.012.236 1.007.174   46.828   57.926 13 14 

 

4. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У ОБЛАСИ ШУМАРСТВА У ЈУ 
НП,,СУТЈЕСКА“- ТЈЕНТИШТЕ 

 

Национални парк,, Сутјеска“ је шумско подручје које се одликује значајним шумским 
екосистемима добре очуваности и природног састава каи и другим природним вриједностима и 
културно историјским наслеђем те као цјелина има посебну друштвену вриједност и значај за 
развој Републике Српске. 

Површина Националног парка износи 16.052,34 xa, а трба напоменути да Национални парк газдује 
са посебним ловиштем,, Зеленгора „ чија површина износи 49.106,00 xa. 

Oд 16.052,34 xa,колика је укупна површина Парка на шуме и шумско земљиште отпада 10.595,2 ха 
а преостала површина од 6.654,8 ха су планински пашњаци, ливаде,голети изнад горње границе 
шумовитости (клековине бора и друго растиње).  

Преглед површина по категоријама шума: 

- Високе шуме са природном обновом                          8.235,00 ха 

- Шумске културе                                                                        59,90 ха 

- Изданичке шуме                                                                      193,00 ха 
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- Голети испод горње границе шумовитости                      175,10 ха 

- Непродуктивне површине у шумарском погледу      1.089,20 ха 

Од  01.08.2011.године Национални парк ,,Сутјеска“ послује као Јавна Установа. 

Новим Законом Национални парк је остао без главног извора прихода од кориштења шумских 
дрвних сортимената у редовној сјечи, осим санитарне сјече.  

Национални парк ,, Сутјеска“ у оквиру својих дјелатности у области шумарства бави се :  

-Производњом шумских дрбних сортимената у властитој режији, 
-Узгојем и заштитом дивљачи, 
-Изградњом и одржавањем путних комуникација.  

 

Услужне дјелатности у области шумарства обављају приватна предузећа а те дјелатности су 
следеће: 
-сјеча и  израда дрвних сортимената,  
-извлачење дрвних сортимената,  
-транспорт дрвних сортимената, 
-одржавање средстав рада. 
 

4.1 Санитарно кориштење шума у 2020.години 

 

Реализација шумских дрвних сортимената 

 

 Јединица мјере Планирано Остварено Индех 

четинари м3 
 6.095   4.310   71 

лишћари м3 
 9.382 10.989 117 

УКУПНО м3 
15.477 15.299   99 

 

         

4.2 Извршење плана шумско-узгојних радова у 2020.години и План за 
2021.годину 

 

У 2020.годинибршено је чишћење и нјега културацрног бора и цмрче подигнутих из средстава 
проширене репродукције шума. 

На основу ШПО која је урађена за период   01.01.2020. до 31.12.2029.године ћемо направити план 
шумско-узгојних радова за 2021.годину. 
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4.3 Заштита шума 

  

У току 2020.године предузете су мјере и активности на превентивном дјеловању у спречавању 
настанка шумских пожара. Извршена је попуна материјално техничких средстава, оформљено је и 
оспособљено ватрогасно одјељење из властитих снага за гашење шумских пожара. Успостављена 
су редовна дежурства у вријеме које је критично за појаву истих,као и осматрачи појаве пожара на 
доминантним котама НП ,, Сутјеска“ ( Бошчија глава и Пријевор).Захваљујући свим тим 
превентивним мјерама у претходној години није регистрован ни један шумски пожар.Током 
2020.године у циљу праћења стања и спречавања градације поткорњака,постављено је 
дванаест(12) клопки са феромонтима, на различитим локалитетима које су распоређене на цијелој 
површини. Клопке су редовно контролисане а резултати су уписани у образац евиденције.Са овим 
активностима ће се наставити и у 2021. години. 
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