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НАЦРТ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ РАДНЕ ГРУПЕ 

(Решење о образовању и именовању чланова и заменика чланова Радне групе за 

анализу постојећег стања и праћења процеса газдовања и обнове шуме на подручју 

Општине Бачка Паланка (број: II-32-6/2021 од 12. априла 2021. године) 

 

 

1. Догађаји који су претходили формирањи радне групе 

Проблем са питањем судбине Полојске шуме појавио се почетком 2021. године када је према 

раније успостављеним шумским основама требало да следи сеча и обнова одељења са 

храстом луњаком. Ове активности су биле у оквиру редовних планираних активности, ЈП 

„Војводинашуме“ је започело обнову тзв. Полојске шуме на подручју општине Бачка 

Паланка. Било је предвиђено да  се реализација сече обнове врши у два наврата, најпре 

током зиме 2020/21. године у ГЈ „Паланачке аде – Чипски полој“, у одељењу/одсеку 18/а 

(4,08 ха), а на јесен 2021. год. у одељењу/одсеку 19/а (5,03 ха). 

Еколошке организације су показале интересовање за стање шума на подручју Општине 

Бачка Паланка, где су стекле утисак да се спроводи прекомерна сеча шума. Еколошке 

организације су се писмено обратиле јавном предузећу, са захтевом да се разјасни ситуација, 

након чега им је од стране јавног предузећа одмах одговорено, такође у писменој форми. 

Сеча шума на локалитету Полојске шуме била је повод за организацију састанка између 

представника ЈП „Војводинашуме“ и Удружења за заштиту шума. Састанак је одржан дана 

05. 01. 2021. год у просторијама дирекције ЈП „Војводинашуме“, на захтев Удружења за 

заштиту шума који су тражили одустајање од сече Полојске шуме. 

На састанку испред Удружења за заштиту шума присуствовали су: 

 Драгана Арсић – социолог, 

 Душан Веређи – дипл. инж. пољопривреде, 

 Немања Гојковић – докторанд ПМФ Нови Сад, 

 Сташа Станковић – студент ПМФ Нови Сад. 

Испред ЈП „Војводинашуме“ састанку су присуствовали: 

 др Марко Маринковић – извршни директор за шумарство, екологију и развој, 

 др Бојан Тубић – самостални стручни сарадник за планирање газдовање шумама, 

 др Миљан Велојић – самостални стручни сарадник за сертификацију шума и 

животну средину, 

 MSc Ивана Васић – самостални стручни сарадник за заштићена подручја. 

На састанку је од стране представника Удружења за заштиту шума наглашено да је иза 

иницијативе о одустајању од сече Полојске шуме стало 23 удружења (иницијатива 
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„Пошумимо Војводину“) као и Удружење СОС из Бачке Паланке и Фестивал позоришта 

Бачке Паланке. И поред детаљних усмених и писмених образложења изнетих од стране 

експерата ЈП „Војводинашуме“, еколошки активисти су спречили наставак радова на обнови 

Полојске шуме, тако што су организовали протестне скупове и блокирали радилиште. 

Након што је даљи рад на терену постао непрактичан и угрожавао све сукобљене стране 

постало је јасно да постоји потреба за покретање дијалога који би разрешио овај нарастајући 

проблем што је довело до формирања Радне групе. Током рада РГ чланови су имали прилике 

да се упознају са различитим погледима на судбину и функцију, нсчинимс обнове.   

Чланови РГ су дали стручан остврт на предметна збивања из својих области. 

А. Формирање радне групе 

Поменуте активности су резултирале чињеницом да је Скупштина Општине Бачка Паланка, 

дана 23. марта 2021. године, донела Декларацију о забрани сече аутохтоних врста дрвећа на 

подручју Парка природе „Тиквара“ и приобаљу „Дунава“ и обавези обнове посечених шума 

на наведеним подручјима са аутохтоним (изворним, дугоживећим и неклонским) врстама 

дрвећа, број: II-32-4/2021. Следствено наведеном, упућен је позив ЈП „Војводинашуме“ да 

делегира представнике које ће бити чланови предложене Радне групе и Комисије за надзор 

над спровођењем дефинисаних процеса. 

Сагласно упућеном предлогу чланова и заменика Радне групе и Комисије, Скупштина 

Општине Бачка Паланка је на 8. седници, одржаној дана 12.04.2021. године, донела следећа 

акта: 

o Решење о образовању и именовању чланова и заменика чланова Радне групе за 

анализу постојећег стања и праћења процеса газдовања и обнове шуме на 

подручју Општине Бачка Паланка (број: II-32-6/2021 од 12. априла 2021. године), 

o Решење о образовању и именовању чланова и заменика чланова Комисије за 

надзор над применом дефинисаних процеса у Одлуци у вези са гадзовањем 

шумама на подручју Општине Бачка Паланка (број: II-32-7/2021 од 12. априла 

2021. године)   

Поред чињенице да је ЈП „Војводинашуме“ своје активности вршило у складу са Законом о 

шумама и свим другима позитивним законима и подзаконским прописима Републике 

Србије, као и да су све чињенице и докази предочени Општини Бачка Паланка, а посебно у 

делу надлежности ЈП-а и општине у односу на шуме и шумско земљуште, поменута одлука 

о приступању радним групама је донета у складу са SGS Qualifor стандардом FSC 

сертификата (FSCTM setifikat (FSC CO21645), br. SGS-FM/COC-005064), које предузеће 

поседује и то у делу обавезе према Интересним групама, приликом чега је Општина Бачка 

Паланка препозната и налази се у обухвату интересних група предузећа. 
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Формирану Радну групу чине представници институција и организација како следи: 

o Из реда локалне самоуправе (проф.др Милан Матавуљ, заменица проф.др Весна 

Миланков; Стевица Нонковић, заменик Војислав Зубац, 

o ЈП „Војводинашуме“ (др Марко Маринковић, заменик Милан Сучевић дипл. маст.) 

o Шумарски факултет из Београда (Проф.др Дамјан Пантић, заменик проф.др Милорад 

Даниловић), 

o Институт за низијско шумарство и животну средину (проф.др Саша Орловић, 

заменик др Зоран Галић), 

o Покрајински завод за заштиту природе (Ален Киш, заменик  Ласло Галамбош) 

o Удружење грађана Аквила (Иван Тот, заменик Драган Павин и Марко Шћибан, 

заменица Станислава Станковић), 

o Природно математички факултет из Новог Сада, Департман за биологију и екологију 

(проф.др Димитрије Радишић,  заменица проф. др Снежана Попов). 

Комисију за надзор чине представници институија и организација како следи: 

o Из реда локалне самоуправе (Милан Крагуљац, Велимир Радованов), 

o ЈП „Војводинашуме“ (Звездан Мешановић, заменик Срђан Марковић), 

o Удружење грађана Аквила (Горан Јатић, заменик Радослав Вукадинов). 

Рад радне групе организован је кроз одржавање седница и обиласке конкретних локалитета. 

Презентовани су различити материјали, вођене су стручне и научне дискусије и расправе о 

принципу трајности, захтевима различитих интересних група према шуми, који процес 

планирања чини изузетно комплексним и сложеним у настојању да одговори на исте, о 

перспективи шума на подручју општине Бачка Паланка, у контексту њиховог стања, 

старосне структуре и проблема обнове, посебно храста лужњака, у контексту различитих 

климатских сценарија. Након ових дискусија сукцесивно и парцијано размaтрана је и 

усвајана приложена документација а у појединим случајевима изгласани су и одређени 

закључци. Укупно је одржано 10 седница Радне групе. Домен рада Радне групе није био 

ограничен само на локалитет Полојске шуме, због које је она иницијално и формирана, него 

је размотрено и стање свих заштићених подручја на територији Општине Бачка Паланка и 

то: Специјалног резервата природе «Багремара» и Парка природе «Тиквара». Осим тога, 

предмет разматрања је било и опште стање шума на подручју Општине Бачка Паланка. Иако 

је на инсистирање Удружења Аквила да у разматрање уђе и Специјални резерват 

Карађорђево РГ, подручје ипак није разматрала иако се ради о највећој аутохтоном шумском 

подручју у Општини. 

Б. Законитост и легалност спровођења радова. 

Након што су еколошке организације крајем 2020. и почетком 2021. године на основу (не) 

основаног утиска о прекомерним сечама шума на територији Општине Бачка Паланка и 
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немогућности за довољно информисаности о процедурама у вези ове проблематике довеле 

у питање даљи рад и активности ЈП “Војводинашуме“ било је јасно да се нешто мора 

урадити како би се јавност смирила и упознала са процедурама и процесима који се 

практикују у оквиру шумарства. Током 2020. и 2021. спроводила се и сеча у оквиру СРП 

«Багремара» где је услед ревитализације  популације кукурјака дошло до сече   већих 

површина под багремом. Поред ЈП и проблема на Полоју додатно жариште представљала је 

ситуација у оквиру Парка природе «Тиквара» где је у том истом периоду дошло до сече 

приобалних површина са којима је локално становништво највише било у контакту (околина 

језера Тиквара). Током овог процеса сви релевантни државни органи и институције су на 

овим локалитетима спровели ванредне инспекцијске и стручне надзоре на којима нису 

констатоване било какве законске неправилности учињене од стране ЈП. 

Изласком на терен релевантних државних служби  поводом случаја Полојске шуме 

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 предвиђена 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 : 

i. да ЈП,,Војводинашуме“ 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, 

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

бреста и црне тополе након поступка обнове храстове шуме, 

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

buteo), 

iv. да се у поступку обнове шуме оставе сува дубећа и лежећа стабла; лежећа 

стабла је могуће усмерити како би се омогућило несметано пошумљавање, 

а дубећа стабла, која представљају опасност за саобраћај на јавном путу, 

треба оборити и оставити као лежеће мртво дрво, 

v. да се оставе 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), 
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vi. да се са шумских површина које се остављају уклоне све алохтоне 

дрвенасте врсте, 

vii. да површину треба обновити аутохтоном врстом према типу станишта 

(храст лужњак), 

viii. 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. 

Из предочених навода из инспекцијских записника и извештаја стручних надзора, јасно се 

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

која има производну функцију, не постоје било какве препреке. ЈП „Војводинашуме“ се 

обавезало да ће приликом обнове применити све предложене мере заштите природе које су 

кроз стручни и инспекцијски надзор наложене. 

У односу на законитост и легалност активности које се спроводе у Парку природе 

„Тиквара“, може се констатовати да су сече обнове на територији овог заштићеног подручја 

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. год. и Мишљење о уграђености услова заштите природе бр. 03-1452/2 од 

05.08.2014. год. издато, такође, од Покрајинског завода за заштиту природе. За ову Основу 

газдовања шумама добијена је сагласност Покрајинског секретеријата за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство бр. 104-322-517/2014-6 од 26.09.2014. год., као и сагласности 

Општине и месне заједнице. ЈП „Војводинашуме“ је преко 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. год. УСР „Тиквара“ је дописом 

бр.759/2020 од 02.11.2020. год. доставило писмену сагласност за извођење радова. 

У односу на активности у СРП „Багремара“, сече обнове на подручју овог резервата су у 

складу са важећом Основом газдовања шумама за ГЈ „Багремара“ за период од 2014. до 2023. 
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године, исходованим условима заштите природе издатим од стране Покрајинског завода за 

заштиту природе бр. 03-285/2 од 21.03.2013. и Мишљењем о уграђености услова заштите 

природе бр. 03-2087/2 од 16.01.2013. издатим, такође, од Покрајинског завода за заштиту 

природе. За наведену Основу газдовања шумама је издата сагласност Покрајинског 

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

04.04.2014. Начин и технологија обнове састојина багрема, као и динамика обнове по 

локалитетима са детаљним објашњењем актуелних проблема и образложењем о поднетој 

иницијативи за изменом Уредбе у делу који се односи на максималну површину која се 

одједном може обнављати на подручју које се налази у II степену заштите, детаљно су 

приказани у материјалу који се специфично односи на активности ЈП „Војводинашуме“ на 

локалитету СРП „Багремара“. 

Током трајања рада  Радне групе, а по успостављању договора о престанку шумских радова 

у јуну месецу 2021. догодила се сеча на локалитету «Смрдљивац» у непосредној околини 

луке Бачка Паланка која је довела до нових проблема између актера корисника и 

«заштитника» шума услед лоше комуникације у оквиру ЈП «Војводинашуме», где се ушло 

у проблем са новим власницима луке. Овај проблем je интерно разрешен у оквиру Јавног 

предузећа које је признало пропуст у протоку информација. 

Газдовање шумама представља далеко сложеније процесе у односу на претерано 

поједностављивање и емоционална објашњења сложених ствари које се пласирају у циљу 

бољег прихватања од стране „широке публике“. Шумама се газдује на основу опсежних 

научних истраживања и резултата дугогодишње праксе, при чему се искључује свака 

произвољност, а целокупан рад проверава се на више нивоа и од стране различитих 

државних органа. 

В. Предложени начин обнове Полојске шуме 

Узимајући у обзир битне особености Полојске шуме, затечено стање на терену и принципе 

природи блиског газдовања шумама, закључено је да је потребно приступити вештачкој 

обнови ових површина, али не извођењем чисте сече на целој површини, него сукцесивно, 

део по део. Такав начин обнове није непознаница у стручној литератури, а за конкретан 

локалитет предложен је технолошки процес обнове који се састоји из следећих фаза: 

o Укупну површину полојских храстика поделити на 9 приближно једнаких делова. 

o У првој фази би се приступило обнови једне трећине укупне површине (око 3 ха). 

o Наведена 3 ха не би представљала компактну површина, него три међусобно одвојена 

дела приближне површине 1 ха. 

o Прво би се радили они делови на којима је обустављена сеча, пошто је на њима већ 

дошло до прекида склопа, те стварања повољних услова за развој инвазивних врста 

попут багремца, америчког јасена и др. 

o Обнови ове површине додао би се и одсек 18/b, површине 0,31 ха,. у којем  раније 

није успела обнова америчким орахом, размотрила би се и могућност замена врсте у 
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одсек 19/b, површине 0,36 ха, где се тренутно налази култура клонске тополе, чиме 

би се укупна површина храстових шума на овом локалитету повећала, 

o Обнова би се радила садњом садница. 

o Уколико се овакaв приступ прихвати потребно је спровести низ техничко-

организационих мера у циљу припреме терена како би се створили услови за садњу 

садницама, за шта већ постоји јасно прописана и у пракси проверена технологија. 

Oвакав приступ обнови Полојске шуме који је у складу са садашњом наменом предметне 

шуме (приоритетно производна функција) једногласно је прихваћен на 7. седници Радне 

групе. Након упознавања чланова Удружења Аквила са оваквим приступом обнови, 

представници овог удружења (Иван Тот и Марко Шћибан ) на 9. седници која је одржана 

17.11.2021.г.  ускратили су подршку. 

 

 

Г. Усклађеност планова и активности ЈП “Војводинашуме“ са захтевима FSC 

     стандарда 

Све шуме којима газдује ЈП „Војводинашуме“ су сертификоване, што представља 

непосредан доказ да се шумама газдује у складу са принципима одрживости, уз уважавање 

еколошких, економских и социјалних аспеката газдовања. Поштовање FSC стандарда 

подложно је редовним и ванредним контролама које спроводи надлежно сертификационо 

тело. Удружење за заштиту шума испред еколошких активиста упутило је дана 09.01.2021. 

Жалбу против ЈП „Војводинашуме“ као носиоца сертификата SGS-FM/COC-005064. Жалба 

се односила на приступ ЈП „Војводинашуме“ у вези са плановима газдовања шумама и 

утицајем планираних активности на животну средину на локалитету Полојска шума. Од 

стране надлежног тела (SGS) којем је упућена Жалба одговорено је да је надлежно тело 

извршило проверу ситуације у односу на наводе из Жалбе. Закључено је да је носилац 

сертификата благовремено и исправно реаговао након притужби на рад и то у складу са 

националним законодавством и захтевима „Qualifor-а“. Обиласком терена од стране 

представника надлежног сертификационог тела, потврђено је да се предметне састојине 

налазе у фази разградње. Даље, потврђено је да није планирана конверзија састојине у 

плантажни засад тополе, односно да је обнова планирана истом врстом која је и тренутно 

присутна у одсеку. У закључцима је констатовано да обнова природним путем на 

конкретном локалитету није могућа, првенствено због тога што се не може очекивати 

значајнији урод жира с обзиром на здравствено и физиолошко стање састојине. Осим тога, 

констатовано је да на ширем подручју у односу на локалитет Полојске шуме није било 

конверзије аутохтоних врста дрвећа у инвазивне, као и да су поједине састојине америчког 

јасена уклоњене и на њиховом месту подигнути засади евроамеричке тополе. На основу 

навода и закључака који су достављени Удружењу за заштиту шума, следи да је ЈП 



8 

„Војводинашуме“ у потпуности поступало у складу са процедурама које су прописане FSC 

стандардом. 

Покрајински завод за заштиту природе констатује да је газдовање шумама на предметном 

подручју било у складу са садашњим националним стандардом за одрживо газдовање 

шумама (FSC). У процесу даљих приближавања ЕУ и хармонизацији законске регулативе у 

области заштите природе доћи ће до потребе за усаглашењем националног стандарада 

односно одредби и начина газдовања шумама.  

Коментар: Удружење Аквила сматра да FSC стандард промовише управљање шумама 

првенствено из економске перспективе комерцијалног шумарства и да се приликом 

управљања шумским подручјима морају узети у обзир и други значајни фактори.   

Усвојено једногласно. 

.  

Д. Закључци 

Основни циљ рада Радне групе, састављене од стручњака из различитих организација и 

специјализованих за различите научне и стручне дисциплине, je анализа постојећег стања 

шума и доношење закључака у односу на газдовање шумама и обнову шума на подручју 

Општине Бачка Паланка, с посебним фокусом на локалитет Полојска шума, где су 

активности биле изложене посебном проматрању и суду јавности. У складу са  размотреним 

предлозима свих представника и у односу на презентоване материјале и садржаје, Радна 

група је формулисала конкретне закључке у вези са спроведеним и планираним 

активностима на локалитету Полојска шума како следи: 

1. Све шумарске активности на подручју Општине Бачка Паланка, укључујући 

заштићена подручја СРП „Багремара“ и ПП „Тиквара“, а посебно одељења/одсеке 

18/а и 19/а у ГЈ „Паланачке аде – Чипски полој“, у широј јавности познатијим под 

називом „Полојска шуме“ планиране су и спровођене у складу са законима, 

подзаконским актима (правилници), планским документима (основа газдовања 

шумама, годишњи план, извођачки пројекат), FSC стандардом и (условима заштите 

природе - Извештај стручног надзора који је издат од Покрајинског завода за заштиту 

природе 03 бр.022-168/1 од 26.01.2021.)  Законитост рада је потврђена ванредним 

инспекцијским надзорима којима нису установљене неправилности (образложено 

детаљно под тачком Б. и Г.). 

2. Постојећа пракса у одређеним случајевима доводи до страдања, нарушавања 

популација строго заштићених врста биљака, животиња и гљива заштићених 

Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих 

врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5 од 5. фебруара 

2010, 47 од 29. јуна 2011, 32 од 30. марта 2016, 98 од 8. децембра 2016). Део оваквих 

ситуација последица је непостојања адекватних информација (присуство врста, 

процена значаја локалитета за популацију, здрaвственог стања популација и 
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мониторинг популација). Радна група предлаже да се истраживања биодиверзитета 

унапреде и да се иницирају на подручјима где не постоје (шуме које нису заштићена 

природна добра, као што је нпр. Полојска шума), а да се мултидисциплинарним 

приступом унапреди постојећи мониторинг и праћење биодиверзитета у заштићеним 

подручјима. На овај начин избегле би се конфликтне ситуације између прописа из 

области шумарства и заштите природе.  

  

3. Затечено стање шума на локалитету Полојска шума је такво да обнова природним 

путем није могућа, а препуштање спонтаном развоју довело би до даљег одумирања 

стабала, разградње састојине и коначног нестанка храстове шуме. Простор би 

преузеле иназивне врсте дрвећа, при чему би мултифункционалност, ако се о њој у 

таквим условима у опште може говорити, била минимизирана. 

4. Предвиђени начин обнове Полојске шуме, на мањим површинама и у неколико етапа, 

у складу је са принципима природи блиског газдовања шумама и представља 

оптималан поступак у односу на затечено здравствено и физиолошко стање Полојске 

шуме (образложено детаљно под тачком В.). 

5. Обновом постојећих површина, које су у терминалној фази, као и додатних површина 

у непосредном окружењу (18/б и 19/б), у будућности би се створила већа хомогена 

просторна целина младих храстових шума, које би уз редовне узгојне третмане биле 

биолошки стабилније и функционално вредније, чиме би били задовољени бројни и 

различити интереси грађана Бачке Паланке. 

 

Радна група подноси иницијативу засновану на следећим принципима: 

 

Полазећи од чињенице да је на предметном подручју поступљено у складу са тренутним 

законским оквирима и издатим и усвојеним актима од стране надлежних институција, као и 

да ће бити поступљено у складу са предложеним мерама,сматрамо неопходним да се до 

доношења нове шумске основе за Полојску шуму, а и за остала подручја у наредном периоду 

предузму следећи кораци:  

- да се Извештај о раду радне групе који je донела Радна група проследи управним органима 

надлежним за доношење и примену секторских прописа у области заштите природе и 

шумарства да би се решила: 

 тренутна међусекторска неусклађеност, недореченост, прописа који дефинишу 

заштиту станишта дивљих врста и управљање шумама као стаништем дивљих врста 

наспрам газдовања шумама, и непроизводних културних функција локалне 

заједнице (едукација, рекреација, релаксација, естетски доживљај шуме у шумском 

окружењу);  
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 постојеће методе и начин обнове шума, које је потребно просторно и временски 

усагласити са вишенаменким функцијама, за шта је нужно унапредити правни 

оквир (законска и подзаконска акта). 

  развoјни капацитети за интегрално, вишекорисничко планирање газдовање 

шумама (Обнову једне шумске целине са наглашеном еколошком или културном 

функциојом потребно је извести поступно, на мањим површинама у више етапа, 

кроз неколико уређајних раздобља (деценија)).  

 активно учешће локалне заједнице, као корисника шумског простора, на начин 

да се сагледа простор и његова намена, уз стручну подршку и координацију, пре 

израде просторно планске документације; 

 вишекритеријумско правилно планирање и издвајање површина за 

пошумљавање приликом комасације и арондације земљишта на нивоу Општине,с 

обзиром да већина таквих површина може имати вишеструку намену.  

 партиципативни, вишекориснички приступ усаглашавања потреба 

заинтересованих страна (потребно је применити на вишем нивоу планирања и 

применe секторских политика, како би се грађанима испунила могућност 

коришћења непроизводних функција шума, очувале природне вредности, а 

кориснику шума омогућило коришћење шумских ресурса без конфликата са 

локалном заједницом). 

 израда планова управљања деловима Еколошке мреже, у складу са чл. 8 и 9. 

Уредбе о еколошкој мрежи („Сл. гласник РС", бр. 102/2010), као и изградња 

капацитета за управљање Еколошком мрежом на локалном нивоу,  

 Мониторинг заштићених дивљих врста и станишта од националног значаја на 

просторима, са анализом њихове повезаности у односу на слична станишта 

суседних општина, допринео би бољем сагледавању значаја појединих шумских 

целина и просторном усаглашењу шумских радова са природним вредностима 

 Успостављње споразумне сарадње цивилног и научног сектора са Заводом и 

локалном самоуправом, базирној на едукацији, радионицама и обавези за 

достављање података о врстама и просторних података ради верификације истих у 

Централном регистру Завода, прописан Законом о заштити природе;  

 Поступање свих учесника у складу са чл. 8 и 9. Закона о заштити природе; 

 

Конкретно за простор Општине Бачка Паланка, где постоје значајне површине државног 

пољопривредног земљишта, могуће је повећати шумовитост Општине, те Завод указује на ту 

могућност и предлаже издвајање оптималне површине државног пољопривредног земљишта 

у циљу пошумљавања, правилним и вишекритеријумским планирањем и издвајањем тих 

површина за пошумљавање приликом комасације и арондације земљишта на нивоу Општине 

(ловне ремизе, пољозаштитни појасеви, зелене површине за рекреацију, заштитно зеленило са 

фунцкијом еколошких коридора). Већина таквих површина може имати вишеструку намену. 
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Д. ПРЕДЛОЗИ УДРУЖЕЊА АКВИЛА  

1. Случај Полојска шума 

Полојска шума је најстарија шумска састојина на простору општине (изузев СРП 

„Карађорђево“) што је само један од разлога да се као таква у целости  сачува  и прошири. 

Значај за очување биодиверзитета Полојске шуме као локалног рефугијума, поред 

заштићених и строго заштићених дивљих врста које је препознао и Покрајински завод за 

заштиту природе након стручног надзора , огледа се и низом других у које Покрајински 

завод није имао увид, а идентификован је од стране научно-истраживачких удружења и 

других независних стручњака.  

 

Неопходно је покренути иницијативу за промену планске документације којом ће бити 

дефинисана забрана сече обнове Полојске шуме уз промену основне намене површине 

(измене и допуне Основе газдовања шумама). Усвојено са 6 за 2 уздржана и 1 против 

Наставити са активностима на проширењу граница Полојске шуме (ГЈ „ Паланачке аде - 

Чипски полој “) у складу са педолошком анализом (Институт...) са пошумљавањем храстом 

лужњаком и другим погодним аутохтоним врстама на датом локалитету у што краћем року 

на површини од минимум 4 хектара, уз примену мера неге садница. (усвојено једногласно). 

Неопходно је покренути иницијативу за покретање поступка заштите наведеног подручја 

као заштићеног станишта или споменика природе, у складу са Законом о заштити природе 

а на основу доступних и релевантних података о биодиверзитету (усвојено једногласно). 

 

 

2. ПП „Тиквара“ 

 

Према документацији која је била на увиду Радној групи,  констатовано је да су сече обнове 

на територији ПП “ Тиквара ” биле у складу са донетом Основом газдовања шумама за ГЈ 

„Паланачке шуме – Чипски полој“. Поменуте основе газдовања шумама су имале претходно 

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

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

05.08.2014. године издато, такође, од стране Покрајинског завода за заштиту природе. За ову 

Основу газдовања шумама добијена је сагласност Покрајинског секретеријата за 

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

као и сагласности Општине и месне заједнице. ЈП „Војводинашуме“ је преко Шумске управе 
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„Бачка Паланка“ о спровођењу радова у предметним одсецима обавестило управљача 

Установе за спорт и рекреацију (УСР) „Тиквара“ дописом бр. 954 од 02.11.2020. године. УСР 

„Тиквара“ је дописом бр. 759/2020 од 02.11.2020. година доставило писмену сагласност за 

извођење радова.  

 

Удружење Аквила сматра и да је било нужно ускладити Основу газдовања шумама за ГЈ 

„Паланачке шуме – Чипски полој“ са Одлуком о заштити Парка природе „Тиквара“ 

(„Сл.лист Општине Бачка Паланка, бр.4/15 од 02.03.2015. године), која је основни акт 

управљања Парком природе, која је донета после доношења наведене Основе, и у значајној 

мери се од исте разликује. Зато је неопходно приликом састављања нове Основе газдовања 

шумама за ГЈ „Паланачке шуме – Чипски полој“ додатно разрадити и имплементирати 

успостављање аутохотних типова шума према карактеристикама земљишта. Удружење 

„Аквила“ инсистира на томе да у плановима обнове не би смело да буде поново 

успостављање вештачки подигнутих састојина алохтоних врста дрвећа (еуромаеричких 

топола) намењених искључиво за производну функцију. То се посебно односи на површине 

око језера Тиквара које су најзначајније место за одмор и рекреацију становника Бачке 

Паланке и околине где је требало планирати успостављање парковске састојине или 

полуотворених шумских састојина.  

 Потребно је: 

Потребно је да УСР „Тиквара“ исходује услове заштите природе за замену засада хибридних 

топола у одсеку 10а и 10б и то на следећи начин: 

У одсеку 10а у потпуности уклонити евроамеричку тополу и засадити аутохтоне врсте 

дрвећа у складу са станишним условима. 

У одсеку 10д и 10е у постојећи засад евроамеричких топола унети аутохтоне врсте ради 

поступне замене. У периоду између 8 и 12 године потребно је извршити селективну прореду 

са уклањањем алохтоних врста и остављањем аутохтоних. На овај начин обезбеђује се већи 

степе сигурности подизања шуме, мања могућност уласка инвазивних врста и обезбеђивање 

међуприноса значајног за локално становништво (биомаса-зелена енергија). (усвојено 

једногласно). 

 

Да се изврши конверзија односно пошумљавање шумских површина на којима је извршена 

(и у будућности планирана) сеча алохтоних засада хибридне ЕА тополе и врбе, 

одговарајућим аутохтоним врстама дрвећа у односу на тип станишта / земљишта, 

према препоруци Покрајинског завода за заштиту природе (даље у тексту “Предлог 

дрвенастих врста за пошумљавање према типу станишта/земљишта”). У вези са тим, ЈП 
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„Војводинашуме“ би требало активно да допринесе радом на производњи одговарајућег 

садног материјала.  

 

Г. Приобална плавна зона: Salix alba, S. fragilis, Populus alba, P. nigra (природна форма).  

 

Радна група указује локалној самоуправи као неопходност што хитнијег, активног 

укључивања управљача ПП “Тиквара” у управљање и газдовање шумама. Управљач би у 

овом случају морао да подигне сопствене капацитете, стручне и финансијске, неопходне за 

квалитетно управљање заштићеним природним добром. Уз помоћ Удружења „Аквила“ и 

свих заинтересованих страна, спроводиле би се све заједничке радње које доприносе 

активном унапређењу стања подручја.(усвојено једногласно) 

 Предлог дрвенастих врста за пошумљавање према типу станишта/земљишта: 

 А. Аутоморфна земљишта типа чернозем: медунац (Quercus pubescens), лужњак (Quercus 

robur), цер (Quercus cerris), жешља (Acer tataricum), клен (Acer campestre), дивља крушка 

(Pyrus pyraster), удика (Viburnum lantana), свиб (Cornus sanguinea), оскоруша (Sorbus 

domestica).  

Б. Халоморфна земљишта заслањена на већим дубинама: храст лужњак (Quercus robur), 

жешља (Acer tataricum), клен (Acer campestre), дивља крушка (Pyrus pyraster), пасдрен 

(Rhamnus catarthicus). 

 В. Хидроморфна земљишта у брањеном делу алувијума и периодично плављена земљишта 

са мањим осцилацијама површинских/подземних вода. Доминантне врсте: пољски јасен 

(Fraxinus angustifolia), лужњак (Quercus robur). Субдоминантне: жешља, (A. tataricum), клен 

(Acer campestre), вез (Ulmus laevis), бела топола (Populus alba), дивља јабука (Malus 

sylvestris), дивља крушка (Pyrus pyraster), дивља трешња (Prunus avium), глог (Cratаegus 

nigra).  

Констатовано је и да је додатне проблеме на простору ПП „Тиквара“ створила конверзија 

шумског у грађевинско земљиште, што ће у наредном периоду додатно закомпликовати 

делатности на том простору. Из тога се препоручује да Град врати ранију намену земљишта 

обраслог шумом око језера Тиквара са садашњег грађевинског у шумско или добије намену 

заштитно зеленило у оквиру грађевинског подручја.  

 

3. СРП „Багремара“ 
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Активности сече обнове на подручју СРП „Багремара“ према документацији која је била 

приложена Радној групи су у складу са важећом Основом газдовања шумама за ГЈ 

„Багремара“ за период од 2014. до 2023. године. Ова Основа поседује исходоване услове 

заштите природе издате од стране Покрајинског завода за заштиту природе бр. 03-285/2 од 

21.03.2013. и Мишљење о уграђености услова заштите природе бр. 03-2087/2 од 16.01.2013. 

издатим, такође, од Покрајинског завода за заштиту природе. За наведену Основу газдовања 

шумама је издата сагласност Покрајинског секретеријата за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство бр. 104-322-762/2013-06 од 04.04.2014. Начин и технологија обнове састојина 

багрема, као и динамика обнове по локалитетима са детаљним објашњењем актуелних 

проблема и образложењем о поднетој иницијативи за изменом Уредбе у делу који се односи 

на максималну површину која се одједном може обнављати на подручју које се налази у II 

степену заштите, детаљно су приказани у материјалу који се специфично односи на 

активности ЈП „Војводинашуме“ на локалитету СРП „Багремара“. (усвојено једногласно) 

Препоручује се општини Бачка Паланка да се сагледају потенцијално одговарајуће нове 

површине чија би основна намена била засади медоносних врста у циљу повећања пчелиње 

паше. (усвојено једногласно) 

Приликом доношења следеће Основе газдовања шумама потребно је размотрити могућност 

додатног уношења аутохтоних врста дрвећа (воћкарице и племенити лишћари) на овом 

локалитету (усвојено једногласно). 

 

Због осећаја узнемирости грађанства које је изазвала чиста сеча обнове на неколико 

десетина хектара под багремом за релативно кратак временски период, указујемо на 

неопходност благовременог и свеобухватног обавештавања јавности о планираним 

активностима на предметном локалитету. (усвојено једногласно) 

 

 

4. „Смрдљивац“ 

 

Током трајања рада Радне групе, а по успостављању договора о престанку шумских радова 

у јуну месецу 2021. догодила се сеча на локалитету „Смрдљивац“ у непосредној околини 

Луке Бачка Паланка. То је довело до нових проблема између актера корисника и 

“заштитника“ шума услед лоше комуникације у оквиру ЈП „Војводинашуме“, где се ушло у 

проблем и са новим власницима Луке. Овај проблем je интерно разрешен у оквиру ЈП 

„Војводинашуме“ које је признало пропуст у протоку информација, док Удружење „Аквила“ 

Радној групи прилаже документ о значају и предлозима за обнову овог локалитета, где се 

предлаже да овај приобални појас обрастао са фрагментима аутохтоне приобалне шумске 
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састојине буде сачуван и додатно пошумљаван са црним тополама (Populus nigra), белим 

тополама (Populus alba), фрагментарно еуроамеричким тополама (због највеће ефикасности 

за фиторемедијацију) и неклонским врбама (Salix alba, S. fragilis). (прилог „ПРЕДЛОГ 

ДОПУНЕ НАЦРТА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПОТЕЗ „ФЛОРИДА – 

СМРДЉИВАЦ“).(усвојено једногласно). 

1. Радна група је усвојила следеће опште принципе за очување, унапређење и 

управљање шума на подручју целе општине Бачка Паланка:  

Шумски екосистеми, биолошки интегрисаних заједница биљака, животиња, гљива и 

микроорганизама, су од посебног значаја за очување биолошке разноврсности (покривају 

више од половине укупне површине заштићених подручја и Еколошке мреже Србије), а 

имају и кључну улогу у обезбеђивању нематеријалних бенефита за човека. Задовољење 

физичких и психо-социјалних бенефита (путем релаксације, рекреације и естетског 

доживљаја природе, учењем и разумевањем природних процеса и законитости) представља 

темељ духовне и социјалне кохезије заједнице, а од примарне важности су и за формирање 

личног интегритета и идентитета појединаца. Стога, сагледавање различитих перспектива и 

дефинисање приоритетних делатности су интегрисани у полицентрично управљање 

шумским екосистемима. Будући да је за преко 80% шумских површина на простору 

општине Бачка Паланка (уколико се у обзир узме и површина СРП „Карађорђево“) 

предвиђена производна функција, неопходно је у наредном периоду планирати 

успостављање мреже шумских површина које су изузете из сече обнове (у даљем тексту 

рефугијуми) чија је намена дугорочно очување биодиверзитета и обезбеђивање 

екосистемских услуга повезаних са очувањем биодиверзитета. Описана мрежа може се 

сматрати својеврсним уточиштем  за биодиверзитет, а нарочито врсте којe зависи од старог 

(ветеранског) дрвећа (физиолошки зрелих / презрелих стабала ).  

 

Предложено је да се у ове сврхе користе најзначајније индикаторске групе организама – 

птице, осолике муве, тврдокрилци и дневни лептири. Детаљи у вези ових активности налазе 

се у засебним документима који обрађују птице (прилог „Завичајна фауна птица као 

индикатор стања, смернице за управљање шумским екосистемима“), осолике муве (прилог 

„Осолике муве (Syrphidae) као индикатори шумских екосистема на подручју Јужне Бачке“), 

тврдокрилаца и дневних лептира (прилог „Значај фауне тврдокрилаца и дневних лептира за 

очување и оцену квалитета екосистема на територији Бачке Паланке“). 

 

У оквиру ПП „Тиквара“ чак нема ни један проценат који се налази у првом степену заштите. 

Дакле, све шумске површине се налазе испланиране за сечу обнове према шумским 

основама чак и у заштићеном подручју. СРП „Багремара“ је обрастао готово у потпуности 

багремом и тамо тек треба да се успоставе аутохтоне састојине шума. Тек по успустављању 

рефугијума, сви организми прилагођени на овај тип станишта (шуме) би имали где 
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преживљавати током смене генерација шума. У те сврхе се предлаже и прилаже детаљна 

документација у вези конверзије плантажа / вештачки подигнутих састојина у аутохтоне 

шуме (прилог „Предлог за обнову аутохтоних шумских састојина на простору општине 

Бачка Паланка“) и успостављања рефугијума за шумске организме (прилог „Предлог 

успостављања рефугијума аутохтоних шумских екосистемима на простору Општине Бачка 

Паланка"). Мрежа рефугијума формирана је претежно са циљем очувања кључних 

природних вредности.  

 

Успешнијем сагледавању и примени мера за очувања биолошке разноврсности шумских 

станишта и усаглашењу планова у шумарству допринела би израда планова управљања 

деловима Еколошке мреже, у складу са чл. 8 и 9. Уредбе о еколошкој мрежи („Сл. гласник 

РС", бр. 102/2010), као и изградња капацитета за управљање Еколошком мрежом на 

локалном нивоу. 

Осим очувања мреже шумских површина које су изузете из сече, активности на 

очувању, унапређењу и управљању шумама на подручју општине Бачка Паланка треба да 

обухвате и значајне површине државног пољопривредног земљишта чијим је 

пошумљавањем могуће повећати шумовитост Општине. Правилним вишекритеријумским 

планирањем и издвајањем  површина за пошумљавање приликом комасације и арондације 

земљишта на нивоу Општине, треба издвојити оптималне површине за подизање шумског 

зеленила (ловне ремизе, пољозаштитни појасеви, зелене површине за рекреацију, заштитно 

зеленило са фунцкијом еколошких коридора). Већина таквих површина може имати 

вишеструку намену. 

Потребно је развијати капацитете за интегрално, вишекорисничко планирање 

газдовања шумама уз учешће локалне заједнице као корисника шумског простора. 

Партиципативни, вишекориснички приступ усаглашавању потреба заинтересованих страна, 

којим се водила Радна група, потребно је применити на вишем нивоу планирања и применe 

секторских политика, како би се унапредила могућност коришћења непроизводних 

функција шумских екосистема, очувале природне вредности, а кориснику шума омогућило 

коришћење шумских ресурса без конфликата са локалном заједницом 

 

2. Радна група предлаже успостављање мреже рефугијума која обухвата целине 

одабране на следећи начин: 

2.1. Водоплавне мртваје са приобаљем (оквирно 10м) представљају и мрестилишта 

риба, равничарске тресаве, мочварно земљиште и влажне ливаде. На наведеним 

површинама предлаже се одржавање вегетације у блиско природном стању. Карта са 

површинама укљученим у мрежу биће израђена у студији предложеној под тачком 4. 

(усвојено једногласно) 
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2.2 Појас шумске вегетације у ширини до 30м од обале Дунава наменити за 

успостављање бафер појаса у складу са правилима FSC стандарда одрживог газдовања 

шумама, уз очување/конзервацију постојећих стабала аутохтоних врста (усвојено 

једногласно). 

2.3. Станишта угрожених сапроксилних инсеката (осоликих мува и тврдокрилаца) и 

лептира. Радна група предлаже очување/конзервацију старих (ветеранских) и мртвих 

стабала на локацијама од посебног значаја за сапроксилне инсекте и лептире који се налазе 

на листи нарочито значајних, угрожених и индикаторских врста (прилози Значај фауне 

тврдокрилаца и дневних лептира за очување и оцену квалитета екосистема на територији 

Бачке Паланке и Осолике муве (Syrphidae) као индикатори шумских екосистема на подручју 

Јужне Бачке) на основу израђене студије.  

На основу до сада познатих података о распрострањењу кључних врста у општини 

Бачка Паланка, радна група предлаже израду карте станишта сапроксилних инсеката и 

лептира на основу израђене мултисекторске студије.  

2.4. Локације од кључног значаја за гнежђење кључних врста птица. Радна група 

предлаже утврђивање мреже локалитета у којима се препоручује обустављање шумских 

радова, а на основу резултата мониторинга, истраживања и израђених студија, према 

методологији заснованој на еколошким потребама и захтевима изабраних кључних врста 

птица.  

Предложена иницијатива је резултат анализе постојећих података о дистрибуцији птица и 

релеватних научних студија о примењеним конзервационим праксама у Европи, а 

критеријуми за одабир кључних врста птица су:  

a) Угроженост - ризик од ишчезавања на глобалном европском или националном 

нивоу, утврђен на основу IUCN црвене листе (IUCN, 2021), европске црвене листе птица 

(БЛИ, 2020) и црвене листе птица Србије (Радишић и сар, 2018). Приоритет имају врсте са 

високим ризиком од ишчезавања (критично угрожене - CR, угрожене – EN, рањиве – VU и 

скоро угрожене - NT) 

b) Стaтус на Директиви о птицама Европске уније. Приоритет имају врсте са Прилога 

1 (Anex I) из разлога што Директива за такве врсте предвиђа формирање Подручја посебне 

заштите (Special Protected Areas) у оквиру Natura 2000  мреже 

c) Врстe индикатори шумских станишта. Врсте које се гнезде у дупљама или на други 

начин директно зависе од управљања шумама. 

d) врсте истакнуте као приоритетне у Студији о заштити Парка природе “Тиквара” 

Радна група на основу примене критеријума утврђује следећу листу кључних врста:  

црна рода Ciconia nigra, белорепан Haliaeetus albicilla, црна луња Milvus migrans, осичар 

Pernis apivorus, шумска сова Strix aluco, црна жуна Dryocopus martius, сива жуна Picus canus, 

средњи детлић Dendrocopos medius и беловрата мухарица Ficedula albicollis.  
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У складу са постојећом конзеравационом праксом предлаже се као следи:  

100 м око гнезда белорепана Haliaeetus albicilla 

100 м око гнезда црне роде Ciconia nigra 

100 м око гнезда црне луње Milvus migrans 

100 м око гнезда осичара Pernis apivorus 

30 м око гнезда шумске сове Strix aluco 

30 м око гнезда црне жуне Dryocopus martius 

30 м око гнезда сиве жуне Picus canus 

20 м око гнезда средњед детлића Dendrocopos medius 

20 м  око гнезда беловрате мухарице Ficedula albicollis 

 

Радна група одлучила је да подржи предлог о утврђивању листе посебно значајних строго 

заштићених врста птица (у даљем тексту: кључне врсте птица) у шумама Бачке Паланке, на 

које ће се у складу са Законом о заштити природе применити посебне мере са циљем 

очувања и мониторинга, као и одговарајуће мере са циљем управљања и унапређења 

станишта (Прилог: Завичајна фауна птица као индикатор стања, смернице за управљање 

шумским екосистемима).  

 

Почев од 2023. године приступиће се утврђивању мреже рефугијума на основу резултата 

прецизних картирања птица на терену започетих 2021. године.  

 

 

3. Радна група предлаже просторно и временско усаглашење шумских радова који могу 

довести до узнемиравања кључних врста птица у периоду репродукције у складу са 

резултатима мултисекторских студија.   

 

4. Радна група одлучила је да подржи предлог о успостављању мониторинга биодиверзитета 

у шумама општине Бачка Паланка, сматрајући га неопходним за евалуацију мера управљања 

и дугорочно планирање газдовања шумама у складу са потребама заштите природе (усвојено 

са 6 гласова за (проф. др Весна Миланков и Станислава Станковић нису гласале). 

 
Мониторинг треба да обухвата најзначајније индикаторске групе организама – птице, 

осолике муве, тврдокрилце, дневне лептире, друге одабране групе организама. Листе врста 

које ће бити обухваћене мониторинг програмом  и детаљи у вези ових активности налазе се 

у засебним документима који обрађују птице (прилог „Завичајна фауна птица као 

индикатор стања, смернице за управљање шумским екосистемима“), осолике муве (прилог 

„Осолике муве (Syrphidae) као индикатори шумских екосистема на подручју Јужне Бачке“), 
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тврдокрилце и дневне лептире (прилог „Значај фауне тврдокрилаца и дневних лептира за 

очување и оцену квалитета екосистема на територији Бачке Паланке“)  

 

Радна група упућује захтев управљачу Парка природе “Тиквара” и Општини Бачка Паланка 

да обезбеде финансијска средства за мониторинг кључних врста птица, осоликих мува, 

тврдокрилаца дневних лептира других одабраних група организама. 

 

Радна група предлаже да се почев од 2023. године изради студија о бројности и 

дистрибуцији кључних одабраних врста птица у шумским екосистемима општине Бачка 

Паланка, чији ће интегрални део бити протокол за годишњи мониторинг кључних врста и 

база података доступна свим заинтересованим странама. Резултат студије биће и 

стандардизовни протоколи за континуирани дугогодишњи мониторинг одабраних врста.  

 

5. Радна група предлаже да се општини Бачка Паланка упути захтев да организује јавну 

трибину са темом “Презентација закључака радне групе о стању и смерницама за 

управљање шумама општина Бачка Паланка”. На јавној трибини би учествовали 

представници институција укључених у радну групу: Удружење Аквила, ЈП 

Војводинашуме, Покрајински завод за заштиту природе, Инсититут за низијско шумарство, 

Шумарски факултет Универзитета у Београду, Департман за биологију и екологију 

Природно математичког факултета Универзитета у Новом Саду, управљач парка природе 

“Тиквара” и локалне самоуправе. На трибини ће јавности бити представљени закључци 

радне групе, у циљу транспарентног информисања и могућности отварања дискусије о 

питањима од јавног интереса. 

 

 

Напомене:  

1. У овом извештају где год је споменута реч студија подразумева се 

мултисекторска студија која мора да обухвати заштиту природе, шумарство, 

прераду дрвета, економске и друштвене аспекте. 

2. Током одржавања седница Радне групе усвајани су делови Извештаја уз договор 

да се усвојени делови више не мењају и не разматрају  

 

 

Радна група је приликом рада имала на располагању следеће прилоге: 

 

 Значај фауне тврдокрилаца и дневних лептира за очување и оцену квалитета 

екосистема на територији Бачке Паланке 

 Осолике муве (Syrphidae) као индикатори шумских екосистема на подручју Јужне 

Бачке 

 Предлог успостављања рефугијума аутохтоних шумских екосистемима на простору 

Општине Бачка Паланка 

 Завичајна фауна птица као индикатор стања, смернице за управљање шумским 

екосистемима 
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 Предлог за обнову аутохтоних шумских састојина на простору Општине Бачка 

Паланка 

 Предлог допуне нацрта извештаја о раду радне групе за потез флорида – 

смрдљивац 

 Извештај о прекршеним и постигнутим договорима  

 Иницијатива за одустајање од сече Полојске шуме достављена од стране Драгане 

Арсић испред Удружења за заштиту шума, Нови Сад; 

 Друго писмо достављено од стране Драгане Арсић испред Удружења за заштиту 

шума, Нови Сад; 

 Белешка са састанка који је одржан у Дирекцији ЈП «Војводинашуме» са 

представницима Удружења за заштиту шума по питању захтева за одустајање од сече 

Полојске шуме 

 Молба МУП-у за полицијску асистенцију у циљу приступа радилишту у Полојској 

шуми упућена од стране адвокатске канцеларије која заступа ЈП «Војводинашуме»; 

 Молба МУП-у за полицијску асистенцију у циљу приступа радилишту у Полојској 

шуми упућена од стране заступника огранка ШГ «Нови Сад»; 

 Одлука у вези са газдовањем шумама на подручју Општине Бачка Паланка; 

 Декларација о забрани сече аутохтоних врста дрвећа на подручју Парка природе 

„Тиквара“ и приобаљу Дунава, обавези обнове посечених шума на наведеним 

подручјима са аутохтоним (изворним, дугоживећим и неклонским) врстама дрвећа; 

 Записник о инспекцијском надзору; 

 Извештај са стручног надзора; 

 Основа газдовања шумама за ГЈ „Паланачке аде – Чипски полој“ за период од 2014. 

до 2023.године (скенирана насловна страна и страна са потписом овлашћеног лица); 

 Решење о условима заштите природе за основу; 

 Решење о условима заштите природе за орла белорепана; 

 Мишљење на основу (Покрајинског завода за заштиту природе); 

 Решење о сагласности на Основу газдовања шумама за ГЈ „Паланачке аде – Чипски 

полој“ за период од 2014. до 2023.године; 

 Мишљење Општине Бачка Паланка на основу; 

 Сагласност Месне заједнице „Центар“ Бачка Паланка на основу; 

 Сагласност УСР „Тиквара“ за извођење радова; 

 Материјал за Радну групу – локалитет СРП „Багремара“; 

 Материјал за Радну групу – локалитет СРП „Полојска шума“; 
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 Допуна материјала за Радну групу – локалитет „Полојска шума“; 

 Жалба Удружења за заштиту шума упућена у SGS Београд; 

 Извођачки пројекат газдовања шумама за 2021.год. (18. и 19.одељење у ГЈ 

„Паланачке аде-Чипски полој“); 

 Мишљење Управе за имовину АПВ у вези са газдовањем шумама у случајевима 

промене намене шумског земљишта, односно шума. 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА РАДНЕ ГРУПЕ 

                                                                                      Проф.др Саша Орловић 

 

Бачка Паланка 12.10.2022. године 

 

  

 

 


