
Опште напомене о газдовању шумама ЈП „Војводинашуме“ 

 

Газдовање шума представља вишекритеријумско одлучивање у пракси које подразумева 

доношење више мера које нису комплементарне. Рангирањем циљева газдовања, одређују се 

модели газдинских третмана. Газдовање шумама не подразумева “теоријски модел” како то неке 

организације цивилног друштав представљају већ се активности ЈП „Војводинашуме“ као 

организације којој је поверено газдовање државним шумама и шумским земљиштем, темеље на 

основу стања шуме на терену а планиране активности које су последица, ничега другог до тог 

истог стања шуме.  

Генерално перципирање шумарских предузећа само у фази сече је крајње недопустино и 

погрешно. Ово пре свега наводимо јер сече увек представљају или меру неге, уколико се ради о 

проредним или санитарним сечама, или меру обнове, уколико је реч о обнови шума, тј., подизању 

нових шума. Сеча увек има свој циљ и сврху која значи стабилне и здраве шумске екосистеме 

(јавности је ово увек чудно). Сече представљају део процеса газдовања шумама који је одржив  

и који је значајан са два аспекта. Прво, обновили смо шуму, односно стару и физиолошки зрелу 

састојину смо заменили младом те смо на тај начин добили еколошки ефикаснију састојину, јер 

млада шума расте, ствара биомасу везујући на тај начин угљеник и ослобађајући кисеоник, 

доприносећи смањењу негативног ефекта стаклене баште, односно климатских промена. Зрела и 

презрела шума није еколошки ефикасна као млада шума (када дрво заврши свој животни век 

почиње да се разграђује и враћа угљеник у атмосферу), те је важно просторно и временски на 

шумском подручју равномерно и благовремено обнављати шуму како би имали “равномеран 

распоред шума свих старости” (стручан израз: равномеран размер добних разреда). На тај начим 

имамо виталне и здраве шуме које дају ЕКОлошки и ЕКОномски максимум. Са друге стране, 

зашто се шума сече пре него престари односно на крају животног века? Одговор: УВЕК ПРЕД 

почетке одумирања, док је још увек здрава, да би се спречило одумирање, сушење па онда појава 

штетних фитопатолошки и ентомолошких последица који би могли да угрозе и здраве, околне 

шуме. Али јако је важно да се разуме да смо благовременом сечом искористили дрво (сачували 

везан угљеник / сваки дрвени производ је складиште угљеника), које је једини еколошки 

прихватљив материјал за даљу индустријску прераду. Дакле,  пласирали смо дрво према друштву 

на даље поступање, стварајући еколошку и економску корист.  То је најбољи пример зелене 

економије, а знамо колико су те теме данас актуелне у друштву. Следствено томе, ПОТРЕБНО 

ЈЕ ШТО ВИШЕ ПОВРШИНА ПОД ШУМАМА КОЈЕ СЕ ОДРЖИВО КОРИСТЕ А НЕ 

КОНЗЕРВАЦИЈА ИСТИХ. На тај начин смо еколошки одговорни.  

Када је у питању интегрално газдовања шумама, важно је да јавност разуме колико су то сложени 

процеси, односно, свака шума (састојина) има своју структуру и стање, што даље одређује начине 

газдовања (мере неге и заштите) и обнављања (старање нових шума). Свака шума има своју 

основну намену, али и све остале функције шума (преко 300). Функције и намене су дефинисане 

према приоритетима (за сваку састојину посебно). То се дефинише у плановима газдовања 

шумама. У односу на основну намену шума, одређује се газдински третман који се реализује 

преко ЦИЉЕВА газдовања шумама и МЕРА за њихово спровођење. Функције шума, као и 

циљеви газдовања шумама нису ништа друго до рефлектоване потребе друштва према шуми. 

Притисак на шуме је све већи, јер сви имају неке захтеве према истој, од појединаца, преко 

организација или предузећа, па до привреде и националних интереса који подразумевају 

приоритете у односу на цело друштво. У том смислу увек се газдовање шумама прилагођава 

потребама општег друштвног интереса, посебно уважавајући средину у којој се шума налази, али 

увек у смислу очувања и унапређења шума и шумског земљишта као ресурса. Газдовање шумама 

подразумева градацију приоритета, следствено чему постоје комплементарне активности али и 

оне које су у колизији.  

Наводити да је економска функција шума предоминантна не одговара истини. Начин газдовања 

шумама подразумева да имамо здраве и виталне шуме, а производи од дрвета су само последица 

захвата који имају за циљ здраве и виталне шуме. Принцип трајности је кључ. ЈП 

„Војводинашуме“ никада није циљ производ. У пракси постоји много сеча које нису економски 

оправдане и исплативе, али се планови праве према критеријумима шумарске струке, а не на 

основу економских прилика.  



FSC сертификат чији је ЈП “Војводинашуме” носилац од 2008. год није последица теоријског 

модела, већ практичног газдовања шумама о чему сведоче конкретни резултати у овој области. 

Контроле које се спроводе од стране независних стручњака међународне FSC организације нису 

теорија већ свакогодишња пракса. Принцип по коме ЈП “Војводинашуме” газдује шумама 

подразумева еколошки аспект и о томе сведоче резултати.  

Производи од дрвета, резервоари угљеника, потребни су овом друштву. Тај еколошки аспект 

морамо сви узети у обзир, а као део струке стичемо утисак да се тај еколошки аспект занемарује. 

Даље, важан социјални фактор је број запослених људи у шумарству и индустријама које се 

наслањају на шумарство, те се о економији свакако мора водити рачуна.  

ЈП „Војводинашуме“ је сагласно да старија стабла а самим тим и старије шуме имају јачи 

еколошки ефекат, па некада и прираст, али ИСКЉУЧИВО ДОК СУ У ФАЗАМА РАСТА. После 

почиње период СТАГНАЦИЈЕ и на крају РАЗГРАДЊЕ што показују и бројни научни радови.  

Сеча је регулисана системом планирања у шумарству који је у складу са Законом о шумама. 

Свака активност је планирана до детаља и то: просторно, временски и натурално. Постоје 

стратешки и оперативни планови и сваки корисник и/или власник шуме их мора имати (Закон о 

шумама, чланови од 17 до 38 регулишу планирање газдовањна шумама). Сваки план се након 

израде (шумарски стручњаци са лиценцама) усваја од стране надлежног Министарства / 

Секретаријата. Дакле, радови у шумарству се планирају на најмање три нивоа. Први ниво је 

стратешки ниво – ту се дају стратешки оквири и планира обим коришћења шума за шире 

подручје. Други  ниво је  оперативни ниво који подразумева израду десетогодишње основе 

газдовања шумама (плански документ) где су планирани радови за сваки појединачни локалитет 

односно одсек. Планирани радови су усаглашени са захтевима заштите природе, јер се 

прибављају услови заштите природе који се уграђују у основу, а пре усвајања основе надлежни 

завод за заштиту природе даје мишљење о уграђености услова заштите природе. Трећи ниво је, 

такође, оперативни ниво и садржан је у годишњим плановима газдовања шумама и извођачкиим 

пројектима којима се ближе разрађују активности планиране основама газдовања шумама. Даље, 

њихова примена се перманентно контролише од стране Шумарско ловне инспекције. Осим тога, 

ЈП „Војводинашуме“ је једино предузеће у региону које је сертификовало своје шуме према FSC 

међународним стандрадима по индивидуалнном моделу газдовања, које подржава, између 

осталих, и Светски фонд за заштиту природе (WWF), што подразумева да се шумским ресурсима 

газдује на одржив начин, који је економски исплатив, еколошки прихватљив и социјално 

праведан (сваке године се сертификат контролише од стране међународне комисије). У односу 

на контекст шири од ЈП “Војводинашуме” важно је разумети да су све шуме у Републици Србији 

добро од општег интереса, било да су државне или приватне својине. Свим шумама се газдује 

према Закону о шумама и за све важи исти законодавни оквир, тако да “третман” према некој 

шуми не зависи од тога ко је власник и/или кориснинк, следствено чему сви имају иста права, 

али и обавезе. У том смислу, шумарска инспекција контролише рад свих субјеката подједнако.   

Дакле улажемо у природу како би сачували еколошки континуитет. То се зове одрживо 

газдовање шумама по принципу трајности. Ово што је написао у једној реченици је тако 

једноставно само ради разумевања, али је цео процес планирања и спровођења врло сложен у 

биолошком, организационом, техничком и финансијском смислу.  

ЈП “Војводинашуме” има сече обнове које су свега 2,7%  од укупног шумског фонда. А од масе 

која прирасте за годину дана посече се 70%. Дакле сваке године се акумулира дрва маса. Када се 

ради о храстовим шумама пре седамдесет година имали смо 3 пута мање дрвне запремине него 

данас.  

 


