На основу члана 56. Устава Републике Србије, доле потписани грађани подносе и
захтевају одговор на:

ПЕТИЦИЈУ
За доношење Покрајинске скупштинске одлуке о заштити
Споменика природе „Градски парк у Вршцу“

Ми, доле потписани грађани, захтевамо:
1) Да Скупштина АП Војводине без одлагања донесе Покрајинску скупштинску
одлуку о заштити Споменика природе „Градски парк у Вршцу“;
2) Да се овом одлуком обезбеде начини за суштинско учешће грађана Вршца у
одлучивању о будућим годишњим програмима управљања Градским парком.

„По вредности садржаја и облика које има, као и по степену очуваности, Градски
парк у Вршцу се издваја од других заштићених паркова Војводине, и један је од
највреднијих паркова Србије. Има велики културно-историјски и научни значај, естетску
и васпитно-образовну, еколошку и социјалну функцију“ – наведено је у студији заштите
Градског парка у Вршцу, коју је припремио Покрајински завод за заштиту природе.
Ни ове вредности, али ни чињеница да је један од најстаријих јавних паркова у
Србији, који је основан још 1797. године, нису биле довољне да градске и покрајинске
власти, након 20 година избегавања, коначно донесу одлуку о заштити вршачког парка.
Заштита Градског парка у Вршцу први и једини пут је успостављена 1973. године,
одлуком Скупштине општине Вршац. За управљача је одређено Комунално предузеће
„Други октобар“. Након доношења Закона о заштити животне средине 1991. године, ова
одлука морала се усагласити са тим Законом, те је тадашњи Завод за заштиту природе
припремио студију заштите и 2001. године je упутио општини Вршац на усвајање. Ова
одлука никада није усвојена, пре свега зато што тадашње руководство комуналног
предузећа није разумело суштину заштите, сматрајући да ће она пореметити или
онемогућити извесне планове који су постојали у вези са Парком. Комунално предузеће
постављало се као корисник, а не као управљач подручја, због чега је одлучивање о
заштити више пута заустављано у Скупштини општине.

У међувремену је донет нови Закон о заштити природе, који је омогућио да и АП
Војводина проглашава заштићена подручја природе. Завод је 2011. године ревидирао
студију и утврдио да Парк има вредности које испуњавају услове да проглашење заштите
буде у надлежности АП Војводине. Међутим, ни Скупштина АП Војводине још увек није
донела одлуку о заштити. Град Вршац је десет година избегавао да је донесе, а наредних
десет исто то избегава да учини и АП Војводина, као да наш парк никоме не треба.
Да је Парк увелико захватило пропадање, да се одлука о заштити мора хитно
донети и спровести, указују нам цитати из Студије заштите, коју је урадио Покрајински
завода за заштиту природе.
-

„Градски парк у Вршцу деценијама је изложен деградационим процесима
узрокованим непримењивањем мера неге, због чега је функционалност и
декоративност парка смањена, а што се одражава и на здравље људи.“

-

„Дошло је до деградације вредности парка, узроковане недовољно учесталим
спровођењем, па чак и дугогодишњим изостанком мера неге и заштите, због чега
је виталност појединих примерака дендрофлоре значајно смањена. Стање вртноархитектонских елемената је нарушено. Спроведени су извесни радови без услова
заштите, који су негативно утицали на парк“.

-

„Годишњи програми управљања нису редовно рађени. Због тога није постојала
разлика у третману Градског парка у односу на друге јавне зелене површине, па
се управљање свело на пуко одржавање и то углавном на кошење травњака,
уређење цветних површина, уклањање девитализованих стабала“.

Поред тога, Парк је без чуварске службе, без финансирања, а неретко је и мета
вандалског понашањa. Град Вршац није вршио инспекцијски надзор (у складу са
Законом о заштити природе, члан 119. и 120) у периоду 2011–2020. Одлука о заштити је
правни основ за решавање нагомиланих проблема у Парку, који грађани Вршца чекају
већ 20 година. Наставак одлагања усвајања заштите довешће само до даљег пропадања
Парка, што је за грађане Вршца потпуно неприхватљиво.
У Вршцу, 29.06.2021. године.

