
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ”  

У ВЕЗИ АКТИВНОСТИ ОБНОВЕ ШУМА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 

 (ПОЛОЈСКА ШУМА, ТИКВАРА И БАГРЕМАРА) 

 

Поводом све учесталијих изношења неаргументованих информација од стране локалних 

организација цивилног друштва и пласирања непроверених информација у медијима у 

вези активности ЈП “Војводинашуме” на територији општине Бачка Паланка, ЈП 

“Војводинашуме” се јавности обраћа следећим саопштењем: 

 

Транспарентна комуникација са свим заинтересним странама и интересним групама је пословна 

пракса ЈП “Војводинашуме” и она се са свим, а пре свега локалним организацијама цивилног 

друшта, по питању шумских комплекса на територији општине Бачка Паланка а највише 

Полојске шуме, водила на крајње отворени и директан начин.  

ЈП „Војводинашуме“ је од самог почетка, када су се јавила прва питања у вези обнове Полојске 

шуме у близини Бачке Паланке, исказало спремност да кроз непосредну комуникацију покуша 

да  заинтересованим странама и интересним групама из локалне заједнице и широј јавности 

појасни начин газдовања шумама на подручју ове општине. Одговарајући на бројна питања 

пристигла електронским путем као и директним контактима у оквиру састанака, ЈП 

„Војводинашуме“ је доказало да веома уважава све интересне групе и заинтересоване стране те 

да су оне увек добродошао партнер и да су оне важне друштву без обзира на разлике у приступу. 

На почетку овог саопштења истичемо да се у јавности шумарство представља на погрешан начин, 

јер претерано поједностављивање и емоционална објашњења сложених ствари боље прихвата 

широка публика од чињеничних података добијених темељним научним истраживањима и 

практичним/теренским подацима.  

Перцепција јавности је део система газдовања шумама, али не може се дозволити да се на основу 

личног утиска ствара погрешна слика о шумарству или да тај утисак дестабилизује шумарску 

струку.  

Врло је опасно да шира јавност стекне нереалну слику о шумским екосистемима, јер су текстови 

и изјаве пласиране од стране локалних организација цивилног друштва у јавности последњих 

дана, конгломерат полуистина, пристрасних пресуда и жеље које потичу из врло селективних и 

нерепрезентативних извора информација.  

ЈП „Војводинашуме“ којем је поверено газдовање највећег дела државних шума у АП Војводини  

тежи да кроз процес FSCTM сертификације одрживог газдовања шумама (FSC CO21645), од 

основног принципа шумарства, као привредне гране, а то је „трајност газдовања“ дође до 

газдовања својим шумама на одржив начин који је економски оправдан, еколошки одржив и 

социјално праведан. Овај сертификат није последица теоријског модела, већ практичног, 

одрживог газдовања шумама о чему сведоче конкретни резултати у овој области.  

Овим писмом ЈП „Војводинашуме“ жели да јавности појасни и предочи тачне податке и 

информације у вези предметних шума на територији општине Бачка Паланка јер се чини да 

локалне органзације цивилног друшта предметно подручје посматрају само са једног аспекта 

(еколошког и то веома уско специфичног), а да су остали аспекти крајње маргилизовани без 

обзира што се ради о најсложенијим екосистемима. 

 

Полојска шума 

Полојска шума, како је локални житељи називају, је презрела шума која је почела да се суши, 

приликом чега је поремећена структура, здравствено стање и виталност шуме.  

Обмањујући јавност да се у овом случају ради о нестајању шуме (нарочито се не ради се о 

крчењу храстове шуме), јасно демантујемо јер се овде ради искључиво о обнови шуме, која је 

крајње неопходна.  



Да би јавности што боље предочили неопходну обнову ове шуме, наводимо следеће: 

- Предметна, локално названа Полојска шума налази у ГЈ „Паланачке шуме – Чипски 

полој“, одељење  18а и 19а, укупне површине 9,11 ха. Основа газдовања шумама за 

Газдинску Јединицу (ГЈ) „Паланачке шуме – Чипски полој“ има претодно исходоване 

услове заштите природе од Покрајинског завода за заштиту природе бр. 03-282/2 од 

30.05.2013., Мишљење о уграђености услова заштите природе бр. 03-1452/2 од 

05.08.2014.  издато такође од Покрајинског завода за заштиту природе. За ову основу 

газдовања шумама је добијена сагласност Покрајинског секретеријата за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство бр. 104-322-517/2014-6 од 26.09.2014.  

- Полојска шума је заправо састајина храста лужњака вештачког порекла (а не природна 

састојинама како наводе локалне цивилне организације). Актуелним плановима је 

предвиђено да се и овог пута храстова шума на потезу Полојске шуме обнови вештачким 

путем, тачније на исти начин је планирано подизање нових храстових шума као што су 

подигнуте постојеће шуме.  

- У предметним одељењима/одсецима (18/а и 19/а), основом газдовања шумама није 

планирана чиста сеча, како се истиче у јавности, него оплодна сеча. Предвиђено је да ће 

се реализација сече обнове вршити у два наврата, најпре овог пролећа у 18а (4,08 ха), а 

на јесен 2021. год. у 19а (5,03 ха), тако да ће ефекти обнове бити видљиви на првом делу 

површине, пре него што се приступи обнови на другом делу. Тренутна старост ове шуме 

је 117 година а њена опходња је 120 година.  

- Број стабала и запремина дрвета у наведеним одсецима је значајно мања 2020. год. у 

односу на време израде Основе, односно 2014. годину, што указује да у овој старости код 

храста лужњака долази до одумирања стабала. На предметној површини је дрвна 

запремина у претходним основама газдовања шумама износила 7.227 m3, а у важећим је 

4.489 m3. У претходном уређајном периоду (2004-2014) планом сеча обнављања нису 

биле обухваћене састојине храста лужњака, нити су исте спроведене, што указује да да 

се запремина умањила, а да при том у састојинама лужњака нису биле планиране нити 

спроведене било какве активности. Смањење броја стабала и дрвне запремине је 

последица природног одумирања стабала и извршених санитарних сеча (након 

ветролома) у претходном периоду, које су морале бити реализоване узимајући у обзир 

затечено стање шума.  

- Треба нагласити да станишни услови, у конкретном случају, нису најповољнији за храст 

лужњак, односно храст лужњак се овде не налази у свом оптимуму, због чега је опходња 

120 година, док се у неким другим условима може газдовати са дужом опходњом (ЈП 

„Војводинашуме“ тежи ка опходњи храстовим шумама од најмање 160 година у 

оптималним условима). Анализе које су рађене за ово подручје показују да ово станиште 

није идеално за храст, што се и види и закључује на основу података о запремини и 

прирасту.  

- Јавности скрећемо пажњу да храст лужњак на овом подручју није до сада обнављан, нити 

је спровођена његова конверзија у шуме тополе како се то представља јавности. Овде је 

у суседним одсецима спроведена само конверзија састојина америчког јасена, као 

инвазивне врсте, у евроамеричку и белу тополу и то баш због неодговарајућег и 

измењеног станишта за храст.  

- Обнови састојина храста лужњака који се налази поред путног правца, приступа се тек 

пошто имамо обновљене суседне одсеке (сада су то састојине евроамеричке тополе и беле 

тополе до 5 година старости) који се налазе иза састојина храста лужњака. За обнову ове 

шуме ће се користити саднице које су произведене из семена (жира) које је сакупљено у 

семенским објектима у Срему. Предузеће гаји саднице храста лужњака које ће се 

користити за пошумљавање, због чега је у расаднику Челарево током вегетационог 

периода 2020. године већ произведено 28.943 садница храста лужњака. У току јесени је у 

истом расаднику посејано још додатних 200 кг жира храста лужњака да би се прозивеле 

саднице које су планиране за попуњавање након пошумљавања.  



- Стање ове шуме би ишло ка природној сукцесији када би се одлучили за приступ који 

сугеришу локална удружења, што значи да у будућности то не би била храстова шума, 

већ шума врста лаког семена, велике енергије клијавости и адаптибилности станишним 

условима. Храст лужњак у оваквим случајевима губи битку са грабом и јасеном, што је 

уједно и искуство и стање са терена из Срема где се налазе  најбоље састојине храста 

лужњака у Европи и свету. У односу на претходно наведено још пар фактора би утицало 

на то да храст не би опстао без присуства струке. Мора се узети у обзир слабо 

физиолошко стање старе храстове шуме, односно да нема било каквог плодоношења или, 

чак и ако би га било, не би било квалитетног жира који би пао на земљу, те се не би ни 

покрила цела површина на који би жир пао. Такође, након што се шума обнови, храст 

мора да се негује и штити од конкуренције, јер као врста светлости губи битку са 

коровском и конкуретском вегетацијом која би се ту створила. Резултат би био, да на том 

месту, у блиској будућности не би имали храстову шуму. 

- У односу на све тренутне околности и услове, данашња пракса газдовања шумама иде ка 

симулирању природних услова („природи блиско газдовање“). Напоменуто је да се ова 

шума сама од себе не може обновити и да Предузеће жели управо континуитет шумског 

ресурса а не његово уништавање како се то јавности представља.  

- Храст у конкретном случају се може обновити само оплодном сечом те да пребирна 

обнова која је карактеристична за јелу, смрчу и букву (обнова у малим групама) није 

применљива у случају храста лужњака из разлога што је храст лужњак врста светлости и 

што захтева јединке исте или приближне старости.  

- Данашњи климаткси услови, у конкретном случају, не омогућавају природну обнову. 

Изостанци периода плодоношења храста су све чешћи па је управо из ових разлога ЈП 

„Војводинашуме“ у последњих 30 година овладало технологијом обнове храста лужњака 

која омогућава да се превазиђу све баријере.  

- Заштитна улога ове шуме од еолске ерозије (на коју се позивају локална удружења) није 

приоритетна, јер еолска ерозија на овом месту не представља претњу за локално 

становништво или саобраћај, пошто је у полоју великих река присутна искључиво 

флувијална ерозија, односно флувијална седиментација. Млада шума својим растом, 

временом ће преузимати заштитно-регулаторну улогу.   

- Духовне и културне потребе човека за шумом неће бити угрожене. Принцип очувања 

биодиверзитета такође неће бити трајно угрожен јер околни шумски рефугијуми 

омогућавају да се врсте привремено изместе те ће се након периода обнове и неге шума 

моћи вратити у првобитно станиште. Негативна промена је у односу на пејсаж и могуће 

утиске појединца, али то је привременог карактера, јер ће на истом месту поново бити 

храстова шума.  

- Потребно је истаћи да  на подручју општине Бачка Паланка, према подацима плана 

развоја шумског подручја, укупна површина шума износи 3961,24 ха које се налазе у 

државном и приватном власништву, при чему се сваке године врши обнова само мањег 

дела укупног ресурса. На тај начин се обезбеђује одрживо газдовање шумама, односно 

принцип трајности који подразумева да се свако године сече приближно једнака 

површина. 

Активизмом локалних удружења алармирани су сви релевантни државни органи и институције 

али су и направљени ванредни инспекцијски и стручни надзори који нису показали законске 

неправилности те да су све планиране активности на обнови Полојске шуме крајње неспорне. 

Локалне организације цивилног друштва су надлежним институцијама поднеле пријаве за 

планиране радове. Изласком на терен свих релевантних инпсекцијских служби констатовано је 

следеће: 

o Записником Републичке шумарско-ловне инспекције бр. ДП 2021 / I – 2 од 

20.01.2021. год наведено је:  

„да се већи број стабала храста лужњака налази у различитим фазама сушења, 

да је присутна суховрхост и одумирање крошњи, да је у претходном периоду 



евидентиран случајни принос настао услед сушења и ветролома, као и да је 

планским документом превиђена обнова вештачким путем. ЈП 

„Војводинашуме“ Петроварадин  ће обнову храста лужњака у одсецима 18/а и 

19/а извршити садњом садница“.     

o Записником Покрајинске инспекције за заштиту животне средине 140-501-

152/2021-04 од 22.01.2021. год. наложено је следеће: 

„1. ЈП,,Војводинашуме“, да поступи по извештају са стручног надзора ПЗЗП  

бр.03 бр.022-168/1 од 26.01.2021. како би поступање било у складу са циљевима 

очувања природних вредности  

2. да се на одређеним локацијама остави 36 постојећих стабала  храста, бреста 

и црне тополе након поступка обнове храстове шуме 

3. да се оставе два стабла храста на којима се налазе гнезда мишара (Buteo 

buteo) 

4. у поступку обнове шуме оставити сува дубећа и лежећа стабла. Лежећа 

стабла је могуће усмерити како би се омогућило несметано пошумљавање, а 

дубећа стабла која представљају опасност за јавни пут треба оборити и 

оставити као лежеће мртво дрво 

5. оставити мање непосечене групе стабала у складу са Правилником о 

критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, 

осетљивим, угроженим ретким и за заштиту приоритетним типовима 

станишта и о мерама заштите за њихово очување (,,Службени гласник РС“ 

бр.35/2010) 

5. са шумских површина које се остављају, уклонити све алохтоне дрвенасте 

врсте  

6. површину треба обновити аутохтоном врстом према типу станишта 

(лужњак)  

Рок за поступање по мери: мере примењивати у периоду сече обнове која је 

планирана Основом за газдовање шумама ,,Паланачке аде-Чипски полој“ са 

периодом важења 2014.-2023.године   

Рок тече од: дана пријема записника“ 

o Извештајем са стручног надзора који је издат од Покрајинског завода за заштиту 

природе  03 бр.022-168/1 од 26.01.2021 наводи се: 

„у поступку обнове шуме оставити сува дубећа и лежећа стабла. Лежећа 

стабла је могуће усмерити како би се омогућило несметано пошумљавање, а 

дубећа стабла која представљају опасност за јавни пут треба оборити и 

оставити као лежеће мртво дрво. 

оставити мање непосечене групе стабала у складу са Правилником о 

критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, 

осетљивим, угроженим ретким и за заштиту приоритетним типовима 

станишта и о мерама заштите за њихово очување (,,Службени гласник РС“ 

бр.35/2010). На терену су заједничким консултацијама са корисником шума 

остављене: једна већа и две мање групе стабала лужњака од посебног значаја за 

биодиверзитет.“  

Такође, локалне организације цивилног друштва поднеле су и пријаву према сертификационом 

телу односно FSC, који ће ванредну контролу (надзор) спровести у наредном периоду од стране 

независних оцењивача међународног SGS сертификационог тела.  

Из предочених навода из инспекцијских записника и извештаја са стручног надзора, јасно се види 

да нису утврђене било какве законске неправилности, те да за обнову Полојске шуме не постоје 

било какве препреке. ЈП „Војводинашуме“ ће приликом обнове применити све предложене мере 

заштите природе које су кроз стручни и инспекцијски надзор наложене.  

 



Парк природе „Тиквара“ 

Када је у питању Парк природе „Тиквара“, сече обнове на територији овог резервата су у складу 

са донетом Основом газдовања шумама за  ГЈ „Паланачке шуме – Чипски полој“. Основа 

газдовања шумама за ГЈ „Паланачке шуме – Чипски полој“ има претодно исходоване услове 

заштите природе од Покрајинског завода за заштиту природе бр. 03-282/2 од 30.05.2013., 

Мишљење о уграђености услова заштите природе бр. 03-1452/2 од 05.08.2014.  издато такође од 

Покрајинског завода за заштиту природе. За ову основу газдовања шумама је добијена сагласност 

Покрајинског секретеријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство бр. 104-322-517/2014-

6 од 26.09.2014., што је све наведено и код Полојске шуме, пошто је у питању исти плански 

документ. ЈП „Војводинашуме“ је путем Шумске управе „Бачка Паланка“ о спровођењу радова 

у предметним одсецима обавестило управљача – Установу за спорт и рекреацију (УСР) 

„Тиквара“, дописом бр. 954 од 02.11.2020. УСР „Тиквара“ је дописом бр.759/2020 од 02.11.2020. 

доставило писмену сагласност за извођење радова. 

 

Багремара 

Када је у питања СРП „Багремара“ сече обнове на територији овог резервата су у складу са 

донешеном Основом гаудовања шумама за ГЈ „Багремара“ претодно исходоване услове заштите 

природе од Покрајинског завода за заштиту природе бр. 03-285/2 од 21.03.2013., Мишљење о 

уграђености услова заштите природе бр. 03-2087/2  од 16.01.2013. издато такође од Покрајинског 

завода за заштиту природе. За ову основу газдовања шумама је добијена сагласност Покрајинског 

секретеријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство бр. 104-322-762/2013-06 од 

04.04.2014. Треба имати у виду да је прописана опходња (дужина производног процеса) за багрем 

30 година, те да су у складу са тим сече обнове у састојинама багрема спровођене и у прошлости, 

у редовним временским циклусима од 30 година. Сече обнове су и претходним опходњама 

спровођене чистом сечом као начином обнављања шума, а нова састојина је након сваке опходње 

успешно обновљена. 

У складу са Решењем о условима заштите природе (бр. 03-1072/2 од 29.07.2014. год.) и 

Сагласности Министарства заштите животне средине (бр.353-02-359/2017-17 од 24.08.2017. год.) 
на „Програм санације и ревитализације шумског станишта кукурјака (Eranthis hyemalis L.)“ 

током децембра 2017. године завршена је I фазе ревитализације шумског станишта кукурјака у 

СРП „Багремара“. За избор врста дрвећа за пошумљавање управљач је исходовао Решење о 

условима заштите природе за потребе извођења радова на испитивању педолошких профила на 

простору СРП „Багремара“ (Решење бр.03-2934/2 од 5.12.2017. год.), које је било основ за одабир 

адекватне аутохтоне врсте за  пошумљавање. На основу овог програма током 2018. год започети 

су радови у оквиру II фазе ревитализације/реконструкције шумске састојине кукурјака у режиму 

заштите I степена. Извршена је сеча и пошумљавање у складу са Решењем о условима заштите 

природе. Друга фаза ревитализације одпочета је 2018. год. Током 2020. год, управљач је већим 

делом извршио II фазу ревитализације. 

 

Сврсисходност пошумљавања (ставови Државне Ревизорске Институције) 

Од стране Државне ревизорске институције која је у ЈП „Војводинашуме“ током 2020. године 

спроводила ревизију сврсисходности наложено је да: 

 предузеће треба да преиспита површине по локацијама које су преостале да се пошуме 

по Програму пошумљавања необраслих површина ЈП „Војводинашуме“ за период 2014. 

до 2017. године, направи план пошумљавања по годинама и предузме активности како 

би наведене површине биле пошумљене у складу са планом; 

 донесе план пошумљавања парцела које су додељене Закључком Владе Републике Србије 

и предузме активности како би наведене површине биле пошумљене у складу са планом. 

У складу са захтевима ревизије сврсисходности, ЈП „Војводинашуме“ ће спровести проверу свих 

расположивих необраслих површина, оценити колико је од тих површина погодно за 

пошумљавање и направити акциони план за реализацију пошумљавања предметних површина са 



утврђеном динамиком по годинама.  Након доношења акционог плана, приступиће се његовој 

реализацији, а о реализацији акционог плана  предузеће ће редовно извештавати Државну 

ревизорску институцију. 

 

На крају, обавештавамо јавност да нема никакве потребе за забринутост за шуме на територији 

општине Бачка Паланка а нарочито за Полојску шуму јер се ради о редовним шумарским 

активностима за које су прибављене све неопходне сагласности и мишљења, са циљем да се 

управо сачувају ове шумски комплекси.  

Са друге стране, локалне организације и јавност не препознају активности ЈП „Војводинашуме“ 

такође на подручју ове општине када је у питању подизање нових шума и то на местима где их 

до сада није уопште било. Волели би када би локалне организације имале више слуха и емпатије 

за овакве потезе нашег предузећа. Напоменућемо да је током 2014. год. год подигнуто 3,18 ha 

храстових шума на локалитетима у ГЈ „Багремара“ 4/1 и 9/1.  

Пословна пракса ЈП „Војводинашуме“ подразмева пословну сарадњу али и међусобно 

уважавање са свим релеватним научним и стручним институцијама, као и организацијама као 

што су: Заводи за заштиту природе (Нови Сад и Београд), Институти за шумарство (Нови Сад и 

Београд), Шумарски факултет, средње шумарске школе, Природно математички факултет 

(департман за биологију), Пољопривредни факултет из Новог Сада, организације цивиног 

друшта као што су Покрет горана Војводине, Млади истраживачи Србије, Друштво за заштиту и 

проучавање птица Србије и многи други. Такав начин нашег деловања доказује свеобухватан 

приступ приликом газдовања и заштите шумских екосистемима.  

На крају напомињемо да активности ЈП “Војводинашуме” нису последица нечијих личних 

ставова и тржишних прилика и захтева, већ стручних и сложених биолошко-техничких система 

и модела газдовања шумама који произилазе из научних и стручних оквира. Колоквијалном и 

паушалном интерпретацијом чињеничних података и информација у вези газдовања шумама 

доводи се у питање постојање шумарске струке на територији Војводине (шумарство Срема има 

традицију дужу од 250 година) али и образовно-научних институција у Србији (нпр. Шумарски 

факултет који је крајем 2020. год обележио 100 година постојања као један од најстаријих 

факултета у Србији) што је крајње недопустиво.  

Такође, ЈП „Војводинашуме“ обавештава јавност да ће наредних дана, пошто нема никаквих 

констатованих законских неправилности, започети радове на обнови Полојске шуме.  

 


