
       

                                             
 
 
27. 5. 2020, Нови Сад 

 
 

госпођа Мина Делић 
Неформални покрет грађана „Одбранимо нашу околину“ 

 
 

Поштовани, 
 

Шума тополе на левој обали реке Тисе у Сенти је вештачки и плански 
засађена и стара је 34 године. Животни век овакве шуме је иначе 25 година, те је 
јасно да у наредним годинама може само направити штету и бити опасност по 
грађане.  

Сеча овог дела шуме у газдинској јединици „Горњи Банат“ Кикинда, који се 
простире на 8,28 хектара планирана је шумском основом за период 2014-2023.  
Овај документ је израђен на основу решења покрајинског Завода за заштиту 
природе и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство. 

Главна намена тог дела шуме је заштита од вода, која сечом неће бити 
угрожена. Потреба ове шуме је обнављање, а оно се спроводи чистом сечом, 
након које се одмах ради на поновном пошумљавању брзорастућим врстама. 

Планирано је да се током радова остави одређен број стабала аутохтоних 
врста због заштите самог приобаља реке Тисе, као и појединачних стабала на 
целој површини, у највећој мери због птица, али и због других животињских врста.  

Планом гајења шума, предвиђено је да се након сече овај терен у 
потпуности припреми за пошумљавање, а да се потом засади 1855 комада тополе 
и 1822 комада беле врбе. Такође, планирано је попуњавање младих засада у 
случају оштећења или сушења, и то 556 комада тополе и 546 комада беле врбе. 
Младице ће се неговати сечом избојака и уклањањем корова око садница, 
окопавањем, кресањем грана, кидањем заперака. 

Сви наведени радови се обављају под надзором стручних лица из Јавног 
водопривредног предузећа „Воде Војводине“  и по прописаном закону. 

 
 
 
 

Служба за односе с јавношћу и протокол 
 



 

4. 6. 2020, Нови Сад 

 

Мина Делић 

Неформални покрет грађана „Одбранимо нашу околину“ 

 
 

Поштована, 
 

Шума која се тренутно сече, на обали  Тисе у Сенти,  налази се у газдинској јединици 

„Горњи Банат“ Кикинда, прецизно, у питању је одељење 6, одсек „b“. Према  подацима из 

документа „Основа газдовања шумама“ ова шума је вештачки подигнута састојина тополе 

I-214, стара 34 године.  

У првом допису, који смо Вам послали 27. марта 2020. године, дошло је до 

неспоразума. У том моменту шума је сечена и на одељењу 11, одсек „а“, те су колеге са 

терена мислиле да је то предмет Вашег интересовања. У том одељењу шума јесте стара 

42 године. 

Све активности које се спроводе на одељењу 6„b“, као и на другим локацијама којима 
газдује Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, прописане су „Основом 
газдовања шумама“.  Понављамо да услове за израду овог документа даје покрајински 
Завод за заштиту природе, a Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство даје сагласност за израду, а све у складу са законима Републике Србије. Шуме 
којима газдује ЈВП „Воде Војводине“ су државна својина, а овом предузећу су дате на 
управљање јер се у Закону о водама класификују као водни објекти. Мењање намене 
шумских целина није у надлежности ЈВП „Воде Војводине“. 

 
Врсту дрвећа које ће се садити након ове сече је одредила струка у складу са 

документом „Основа газдовања шумама“. Тополе I-214 и врбе ће у најбољем смислу 

остварити приоритетну функцију ове шумске целине, а то је заштита од вода. Дакле 

приоритет је заштита од великих вода реке Тисе, а не профит, како наводите. Новац од 

продаје посеченог дрвећа се касније улаже у пошумљавање и негу младих засада. 

 

    Служба за односе с јавношћу и протокол      


