
 

 

Споразум о 

оснивању мреже 

„Пошумимо Војводину“ 

 
Аутономна покрајина Војводина једна је од најмање шумовитих подручја у Европи. По 

званичним подацима, у АП Војводини је под шумама око 140 хиљада хектара, или око 6,4% 

територије, рачунајући и велике шумске комплексе на Фрушкој гори, Вршачким планинама, 

у Делиблатској пешчари, Горњем Подунављу и сремско-босутске шуме. Без ових 

комплекса, највећи број општина и градова је потпуно огољено, са тек пар промила 

површине под шумама. У складу са стандардима развијених земаља, оптимална површина 

под шумом и заштитним засадима је 0,16 хектара по становнику. Према овом стандарду, 

шуме би у АП Војводини требало да заузимају површину од око 308 хиљада хектара, што 

значи да сада недостаје око 170 хиљада хектара нових шума и заштитних засада. 

 

Користи од шума су велике и разноврсне. Шуме су јединствени екосистеми, станиште су за 

многе биљне и животињске врсте. Природни су пречистачи ваздуха и тиме побољшавају 

његов квалитет, ублажавају микроклиматске екстреме и последице климатских промена, 

повољно утичу на економију, туризам, здравље. Имају немерљив значај и у пољопривреди, 

јер смањују штете од суша и поплава, чувају земљиште од исушивања, повећавају квалитет 

земљишта и приносе, везују за себе штетне материје и повећавају квалитет хране, мењају 

начин струјања ваздуха, смањују брзину ветра, спречавају разношење земљишта и ерозију, 

као и наношење песка на земљиште, погодно су подручје за пчеларство и извор су јестивих 

шумских плодова. Иако нема тачног податка, штете и изгубљене добити због недостатка 

шума, у АП Војводини свакако се могу мерити стотинама милиона евра годишње. 

 

Иако су вредности и значај шума неспорни, а шумовитост у АП Војводини далеко испод 

оптималне, и то у регији у којој је пољопривредно земљиште најважнији ресурс, јавност и 

доносиоци одлука, ипак, очувању постојећих шума и пошумљавању не придају важност 

каква се очекује и каква је неопходна. Очување постојећих шума и ново пошумљавање нису 

приоритет, недовољно ефикасно се планирају, недовољно се финансирају, проблеми који их 

ограничавају се не решавају, тако да годинама изостају видљиви помаци, који би се показали 

не само у повећању површина под шумама, уз очување других природних вредности и 

станишта, већ и у одржавању постојећих површина. 

 



Организације цивилног друштва свесне су друштвене улоге коју имају, а знањем, искуством, 

добровољним радом и на друге начине могу и желе да допринесу побољшању стања. Један 

од делотворнијих начина за то је оснивање мреже, која ће окупљати удружења посвећених 

унапређењу стања постојећих шума и повећању површине под шумама у АП Војводини. 

 

Оснивачи Мреже установљавају следећа начела, по којима ће Мрежа деловати: 

 

I – Назив Мреже је „Пошумимо Војводину“. Основана је као неформална мрежа 

организација цивилног друштва, неформалних група и појединаца. 

 

II – Чланица Мреже може постати свака организација цивилног друштва основана на 

подручју АП Војводине, неформална група или појединац. Услови за чланство су деловање 

у области заштите животне средине, заштите природе, пољопривреде, људских права, 

омладинског рада и слично, затим искрено заступање вредности грађанског друштва, и 

прихватање циљева Мреже. О пријему у чланство одлучују чланице Мреже. 

 

III – Мрежа се оснива ради остварења следећих циљева: 

- Већи утицај јавности на доносиоце одлука на свим нивоима власти, ради очувања и 

унапређења постојећих шума и повећања површина под шумама у АП Војводини. 

- Развијенија свест јавности о важности очувања шума и пошумљавања на заштиту 

природе, пољопривреду, економију и ублажавање последица климатских промена. 

- Већа медијска видљивост чињеница и проблема, као и начина за њихово решавање, 

у вези са стањем пошумљености у АП Војводини. 

- Удруживање знања, искустава, доступности медијима, интернет видљивости и 

других капацитета чланица Мреже. 

 

IV – Чланице Мреже међусобно ће сарађивати тако што ће заједнички организовати и 

учествовати у иницијативама, истраживањима, надзору рада надлежних институција, 

јавним и медијским наступима, пројектима, радионицама и обукама, кампањама јавног 

заговарања и давању препорука органима власти, акцијама пошумљавања и другим 

активностима које доприносе остварењу циљева због којих је Мрежа основана.  

 

V – Мрежа ће солидарно подржавати своје чланице у циљу веће видљивости и решавања 

локалних проблема који су у вези са циљевима Мреже. 

 

VI – Чланице Мреже ће о начину управљања Мрежом, међусобним односима и свим другим 

питањима одлучивати по начелу равноправности, а на основу консензуса оних чланица које 

се изјасне по одређеном питању, у разумном року, не краћем од 2 дана и не дужем од 7 дана. 

 

VII – Мрежа се оснива на неограничено време. Уколико се укаже потреба, чланице могу 

накнадно да промене организациони облик и устројство Мреже, усвојити интерне акте 

којима ће се ближе одредити начин одлучивања, јавног наступања и пријема нових чланица.  




