
Шуме повољно утичу на здравље 
и благостање људи, штите нас од суша, 
по плава и ерозије, побољшавају квали
тет ваздуха и земљишта, ублажавају 
негативне ефекте климатских промена и 
повољно утичу на прилагођавање кли
матским променама, повећавају приносе 
у пољопривреди, чувају екосистеме. 
Због недостатка шума, АП Војводина, 
као пољопривредна регија, трпи штете 
и изгубљене добити ме рене десетинама, 
можда и стотинама милиона евра 
годишње. Зато је веома важно сагледати 
колико власти на свим ниво има вреднују 
и посвећују пажњу пошумљавању.

Просторним планом АП Војводине, 
који је усвојен за период 2011–2020. го
дине, пошумљавање је годишње плани
рано на 1200 хектара, као и оснивање 
заштитних појасева на 800 километара. 
Овим радовима било је планирано да се 
до 2021. године шумовитост Војводине 

по већа за 20.000 хектара нових шума. 
По шумљавање је и чин давања будућим 
генерацијама, те је изузетно битно ути цати 
на спремност друштва на оваква прегнућа.

Мрежа „Пошумимо Војводину“ 
истра  живала је како се и колико финан
сирало пошумљавање у АП Војводини 
у последњих 7 година, на покрајинском 
и локалном нивоу. Пре свега, кроз 
при  мену Закона о шумама и Закона о 
пољопривредном земљишту, који про
пи сују надлежности за пошумљавање 
и подизање заштитних појасева. Од по
крајин ских власти тражени су годиш њи 
програми Фонда за шуме АП Вој во дине 
за период 2014–2020, као и изве штаји о 
спровођењу ових програма. Та ко ђе су од 
свих 45 општина и градова у Војводини 
тражени документи које су локалне 
власти законски обавезне да усвоје и 
доставе Министарству пољопривреде. 
То су годишњи Програм коришћења 
средстава од накнаде за коришћење 
шума и шумског земљишта за период 
2019–2021, затим извештај о коришћењу 
ових средстава, те извештај о спровођењу 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта за период 
2016–2020. Тражени су и локални сред
њо рочни (вишегодишњи) планови по
шум  љавања, чије усвајање није закон
ска обавеза, али без којих планског по
шум љавања не може бити. Послат је и 
упитник свим регистрованим шумским 
расадницима у АП Војводини. Након ана
лизе докумената закључујемо следеће:

7 одсто Војводине је под 
шумама, што је чини најмање 

шумовитом регијом Европе. 
Већина општина је потпуно 

огољена са мање од 1 промила 
под шумама.

170.000 хектара нових 
шума недостаје АП Војводини до 

оптималне шумовитости.
То је појас ширине 17 и дужине 100 

километара – од Новог Сада до 
Суботице.

1.200 хектара нових 
шума и 800 километара 

заштитних појасева у 
пољопривреди требало је 

годишње засадити од 2011. до 
2021. године по Просторном плану 

АП Војводине.

Финансирање пошумљавања на покрајинском и локалном нивоу, 
постојање докумената, стање у расадницима – резултати истраживања

Пошумљавање Војводине
мора бити пројекат од националног значаја

Војводина је једнo од најмање шумо витих подручја у Европи. По подацима 
доступним на сајтовима државних инсти туција, у АП Војводини је под шумама 

око 140 хиљада хектара, или око 6,4% територије, мада постоје и подаци о већој 
шумовитости, до 7%. У складу са стан дардима развијених земаља, Војво дини 
тренутно недостаје још око 170 хиљада хектара нових шума и заштитних засада у 
пољопривреди, што је појас ши рине 17 и дужине 100 километара – од Новог Сада 
до Суботице. За такав подухват потребно је, по званичним проценама, око 100 
милиона садница. 

Децембар 2021.

Podrška reformama u životnoj sredini
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(I) Фонд за шуме АП Војво дине је 
неделотворан, приходи Фонда недо
вољни, а и то што се има не троши се 
на ново пошумљавање.

Закон о шумама прописује накнаде 
за коришћење и за промену намене шума, 
које су 70% приход покрајинског, а 30% 
буџета општина и градова. Приходи од 
ових накнада користе се кроз покрајински 
и локалне фондове за шуме. Покрајински 
фонд основан је 2010. године „у циљу фи
нансирања очувања, заштите и унапре
ђивања стања постојећих и подизања 
нових шума“.

У последњих седам година (2014–
2020) збирни приходи од наведених нак
нада били су око 666 милиона динара, док 
су збирни расходи били око 653 милиона 
динара, или од 72 до 105 милиона годи
шње. Само пошумљавање није највише 
финансирана активност Фонда, већ је 
то изградња шумских путева, што је ак
тив ност коришћења шума, на коју се 
тро шило између 46 и 78 милиона ди
нара годишње, или од 50 до 75 одсто 
укуп них средстава Фонда. У поређењу 
са потребама, за подизање нових шума 
планирано је изразито недовољно сред
става и сваке године све мање. У 2016. го
дини планирано је 62 милиона динара за 
402 хектара, а у 2018. години 11,8 милиона 
за 95 хектара. Али и од тог недовољног 

износа, за ново пошумљавање трошило 
се знатно мање од планираног, само 
између 2 и 14 милиона динара годиш
ње. У 2020. години забележен је ек
стрем  ни случај, када су ребалансом бу
џе та из програма Фонда избрисана сва 
средства за пошумљавање, осим ра није 
уговорених обавеза. По изјавама најви
ших званичника АП Војводине, ова ап
сурдна ситуација, да у Фонду за шуме 
нема пара за пошумљавање, настала је 
због пандемије COVID–19. Примећује се, 
међутим, да исти разлози нису нимало 
неповољно утицали на спровођење пла
нова изградње шумских путева.

(II) Општине и градови у АП Вој во
дини немају годишње про граме и 
вишегодишње планове, нити фондове 
за пошумљавање.

Од 45 војвођанских општина и гра
дова, у последњих шест година њих 29 
до 37 имало је приходе од накнада за ко
ришћење шуме, у збирном износу од око 
265 милиона динара. То је недовољно 
за значајније пошумљавање. Међутим, 
само општина Ковин имала је Законом о 
шумама прописани годишњи програм ко
риш ћења ових средстава за 2019. и 2020. 
годину. Извештаје о коришћењу средстава 
у 2020. години имало је 6 општина, и то 
према Управи за шуме, након њихо вог 
инсистирања за достављањем доку ме
ната. Што се тиче вишегодишњих пла
нова пошумљавања, неки облик овог 
документа има само 3 општине, и то 
Апатин, Србобран и Темерин.

Програмом заштите, уређења и ко
ришћења пољопривредног земљишта, 
који се спроводи средствима од за купа 
државног земљишта, једна од пред ви
ђених мера је подизање пољо заштит них 
појасева. Мали је број општина и градова у 
Војводини које имају у својим програмима 
ову активност, са мини малним износима, 
који су сваке године све мањи. Тако је 
у 2016. години 11 општина и градова за 
подизање појасева потрошило око 49 
милиона динара, да би у 2020. години ово 
спало на три општине са око 16 милиона 
динара. Осим износа потрошеног новца, 
у извештајима се не наводе подаци о 
површинама, ни посађеним врстама.

Закључујемо да су локалне само
управе у АП Војводини за пошумљавање 
готово потпуно неприпремљене и не
заинте ресоване. Зато би главни импулс за 
покретање ових активности морао доћи 
из Покрајинске владе, кроз делотворан 
Фонд за шуме.

Десетинама милиона 
евра годишње мере се 

штете и изгубљене добити у 
пољопривреди због недостатка 

шума (поплаве, суше, ерозија, 
нижи приноси).

50 до 75 одсто средстава 
Фонда за шуме АП Војводине 

годишње се троши на изградњу 
шумских путева. Само 2 до 

15 одсто се троши на ново 
пошумљавање.

0 динара било је планирано 
за пошумљавање у Фонду за шуме 

АП Војводине за 2020. годину, од 
135 милиона динара колико је 

предвиђено те године у Фонду.
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(III) Шумски расадници не могу 
произвести довољан број ква литетних, 
разноврсних, еколошки вредних 
садница за значајнија пошумљавања. 

Према последњим јавно доступним 
подацима Управе за шуме из 2014. године, 
у АП Војводини има укупно 40 шумских 
расадника. Расадничка производња обав
ља се на укупно око 190 хектара, а највише 
у ЈП „Војводинашуме“, у оквиру којег 
има 15 расадника на укупно 160 хектара. 
Постоје и приватни расадници. 

Највише се користи полазни ма
те   ријал познатог порекла. По За кону о 
ре продуктивном материјалу шум ског 
др већа, овај материјал може се кори
сти ти само у недостатку селекцио ни
са  ног, квалификованог и тестираног 
репро дуктивног материјала и код по ве
ћаног обима пошумљавања, што упу 
ћује на смањен квалитет садница које се 
тренутно производе. Иако се по менути 
Закон односи на 52 врсте шумског дрвећа, 
у војвођанским расад ни цима производи 
се само 8 врста, што производњу чи ни 
прилично неразно врсном. Још је не по
вољније то што нај већи проценат чини 
про изводња алохтоних, у еколошком 
сми   слу мање вредних врста, попут хи
бри да тополе и багрема. Расадници не
мају капацитета да произведу довољно 
разноврсних садница домаћих врста 
чија се производња готово угасила. Про 
из водња се највише спроводи у ле јама, 
директно у земљишту, и то багрем и 
сибирски брест, тополе и врбе. Расад
ницима највише недостају сезонски из
вршиоци, боља комуникација са вла
сти ма и већи подстицаји за унапређење 
расадничке производње.

(IV) Поред главних закључака, ва жно 
је истаћи и следеће налазе

Чак и када би се у буџетима на 
свим нивоима определило знатно више 
нов  ца, не би се могло потрошити више 
него што се троши сада, јер постоји још 
низ проблема који пошумљавање огра
ничавају или онемогућавају. У разго во
рима са представницима власти, дру гих 
надлежних органа и расадника, нагла
шени су следећи разлози:

 Недостатак површина за пошум
ља вање. Пољопривредно земљиште у др
жавној својини практично је једина по
вршина на располагању, али не по стоји 
воља да се оно издвоји за пошумљавање. 

Пре свега, локалне само  управе немају 
воље да изузму др жав но пољопривредно 
земљиште зарад пошумљавања, јер не 
желе да се одрекну прихода од закупа. 
Парцеле се издвајају за пошумљавање тек 
када више година нема закупа. Углавном 
се ради о земљишту ло шијег квалитета, 
које не одговара ни за пошумљавање, или 
површине чијим би се пошумљавањем 
начинила већа еколошка штета него 
корист (пашњаци, ливаде, сла тине).

 Несређени имовинскоправни од
носи и стање у катастру. Неусаглашеност 
података из катастра са стварним ста
њем (пољопривредно земљиште се ката
стар ски води као шумско и обрнуто). 
По следично, постоје случајеви крчења 
шуме зарад добијања пољопривредног 
земљишта, или преоравања садница.

 Не подстиче се пренамена по љо
привредног земљишта у сврху пошум
љавања. Накнада за пренамену не плаћа 
се само у случају када је пољопривредном 
основом утврђено да ће се земљиште 
рационалније користити ако се пошуми, 
без обзира на класу, као и у случају поди
зања пољозаштитних појасева (За кон о 
накнадама за коришћење јавних добара, 
члан 47). Са друге стране, постоји честа 
пракса пренамене пољопривредног у гра
ђевинско земљиште.
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 Незаинтересованост за конкурсе 
за пошумљавање. На конкурсе Покрајин
ског фонда за шуме пријављује се само по 
не колико локалних самоуправа, а дешава 
се да се не јави ниједна општина.

 Плантажно пошумљавање еко ло  ш
ки мање вредним и клонским врстама. За 
потребе дрвне ин ду  стрије су последњих 
деценија аутох тоне шуме, највише дуж 
великих река, у великој мери замењене 
плантажама клонске тополе. Према ЕУ 
номенклатури биотопа, овакве плантаже 
бележе се као пољопривредне површине 
и не могу се сматрати шумама. Међутим, 
код нас се и даље приказују као шуме, због 
постојећег Закона о шумама.

Расадници немају капацитета да 
произведу довољно разноврсних 

садница домаћих врста чија се 
производња готово угасила.



1 општина од 45 њих у 
Војводини имала је програм 

коришћења средстава од накнаде 
за шуме за 2020. годину, иако је 37 
њих приходовало од ове накнаде.

Ovaj materijal izrađen je u okviru programa EKOSISTEM Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske preko Švedske agencije za 
međunarodni razvoj i saradnju (Sida). Za sadržaj ovog materijala je odgovoran isključivo autor. Mladi istraživači Srbije i Sida ne dele nužno stavove i tumačenja izrečena u ovom materijalu.

Закључци и
препоруке

На основу резултата истраживања 
закључујемо да надлежни органи, на
рочито у општинама и градовима, 
као и остали актери, нису спремни 
за обимнија пошумљавања у АП Вој
во дини. Зато би главни импулс за 
унапређење политике пошумљавања 
мо рао доћи из Покрајинске владе, а 
главни финансијски инструмент за 
спровођење ове политике морао би бити 
буџетски Фонд за шуме АП Војво дине. 
У циљу побољшања стања предлажемо:

Измене Закона о шумама
• Прописати обавезу израде ло

калних планова пошумљавања. Оба
ве  зати локалне самоуправе да израде 
више годишњи план пошумљавања на 
својој територији. Током израде пла
нова издвојити површине државног 
пољопривредног земљишта за пошум
ља вање, средити катастарске и имовин
скоправне односе, одредити врсте, ме
ре неге и узгоја, са предмером и пред
рачуном радова. Са тако урађеним 
планом, општине и градови моћи ће да 
конкуришу код републичког и по кра
јин ског Фонда за шуме.

• Увести скалу припадности 
при хода од накнада за коришћење 
шуме у односу на шумовитост. Уме
сто садашњег односа 70% буџет Ре пу
блике и Покрајине према 30% локал ни 
буџети, треба увести да мање шу мо
витим општинама остане већи про це
нат прихода од накнада, а више шумо
витим мањи од 30%. Тако би се избегла 
пракса да општине и градови мале 
шумовитости, самим тим и са већом 
потребом за пошумљавањем, имају ни
ске приходе од накнаде, стога и мање 
средстава за пошумљавање.

Измене Закона о 
пољопривредном земљишту

• Прописати обавезу да локалне 
самоуправе, али и велики приватни 
власници, издвоје одређени простотак 
пољопривредног земљишта за пошум
љавање, изузимајући површине значај
не еколошке вредности.

• Изменити однос припадности 
прихода од закупа државног пољопри
вредног земљишта са садашњих 30% 
буџет Републике, 30% буџет АП Војво
дине, 40% локални буџети на 10% Репу
блика, 50% АПВ, 40% локални. На овај 
начин би се буџет за пољопривреду 
АП Војводине повећао до 1 милијарду 
динара годишње.

Измене Закона о
буџетском систему

• Вратити наменски карактер 
нак  надама за коришћење шума, про
мену намене шума, као и накнадама 
за закуп пољопривредног земљишта 
и промену намене пољопривредног 
земљишта.

Измене Одлуке о оснивању и 
годишњих програма Фонда за 
шуме АП Војводине

• Обезбедити веће приходе Фонда. 
Када се спроведу претходне препоруке 
и ураде плански документи, потребно 
је повећати капацитете Фонда. Осим 
средства од наменских накнада за ко
ри шћење и за промену намене шума, 
по требно је да се у Фонду користе и 
средства из других ненаменских буџет
ских извора.

• Изменити структуру расхода 
Фонда. Знатно више новца планирати 
за унапређење расадничке производње, 
стручну подршку и израду локалних 
планова пошумљавања, а након опре
де љивања површина и за ново пошум
љавање и одржавање нових засада.

• Обезбедити суштинско учешће 
јавности. Увести процедуре којима би 
се обезбедило учешће заинтересованих 
удружења грађана и стручне јавности 
у састављању и усвајању годишњих 
програма Фонда. Ово учешће мора бити 
суштинско, искрено и ефективно, а не 
само формално.

Кључна порука доносиоцима од
лука је: „Доста смо подизали свест и 
спроводили маркетиншку садњу, по
требне су политичка воља и права 
акција – очување постојећих и поди
зање нових шума у Војводини морају 
постати пројекат од нацио налног 
значаја!“

Мрежа „Пошумимо Војводину“ основана је у јану
ару 2020. године. Тренутно има у чланству 25 удру жења 
и покрета грађана. Основни циљ мреже је очување и 
унапређење постојећих шума, као и повећање површина 
под шумама у АП Војводини. Како би се остварио овај 
циљ, мрежа делује на повећању утицаја јавности на 
доносиоце одлука, затим на развијању свести о важности 
очувања шума и пошумљавања на заштиту природе, 
пољопривреду, економију, те на медијској видљивости 
чињеница и проблема у вези пошумљавања, као и начина 
за њихово решавање. Мрежа је отворена за нове чланице, 
за удружења и покрете грађана који делују у бар једној 
области повезаној са шумама (заштита животне средине, 
заштита природе, социјална екологија, пољопривреда, 
људска права, борба против корупције, омладински рад 
и слично), који су препознати по активизму, искрено 
заступају вредности грађанског друштва, слободни и 
независни од било каквог утицаја моћника.
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www.posumimovojvodinu.rs

3 општине од 45 су 
имале активност подизања 
ветрозаштитних појасева у 

оквиру Програма коришћења 
пољопривредног земљишта у 

2020. години.


