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УВОД  
 
 
 
 Програмом управљања  Националног парка Тара за 2013. годину, дефинисани су 
основни циљеви на заштити, очувању и унапређењу  природних и културних вредности 
Националног парка Тара, одрживом коришћењу природних ресурса а у циљу унапређења 
стања заштићеног подручја, даљих научних истраживања, презентацији, развоју и 
популаризацији подручја. 
 У складу са задатим циљевима, планирани су и задаци и активности на заштити 
природних и културно-историјских вредности, спречавању активности које могу нарушити 
својства Националног парка, заштити и унапређењу, као и одрживо коришћење природних 
ресурса, научно-истраживачку активност, културно образовну активност, презентацији и 
популаризацији вредности Националног парка, уређењу подручја и изградњу објеката у 
Националном парку, успостављању и развоју туристичких, рекреативних и других развојних 
функција Националног парка.  
 Планирани задаци одвијани су у постојећој организацији и структури запослених, са 
укупним  бројем извршилаца од 205, у четири сектора, сектору планирања, заштите и развоја, 
сектору коришћења ресурса, сектору општих и правних послова и финансијско-економском 
сектору. Као посебна целина, послове унутрашњег реда у парку, обављала је  служба чувара 
природе односно служба надзора. 

 
 
I   ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 
 
А.ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 
А.1.ЧУВАЊЕ ПОДРУЧЈА 
 

Чување подручја и унутрашњи ред у заштићеном подручју спроводила је  служба 
надзора, односно служба чувара природе, кроз редовну контролу активности у Националном 
парку и регистровање свих бесправних радњи. 
 Највећи део активности службе чувара природе односио се на утврђивање стања 
грађевинских објеката за потребе примене одлуке о накнадамa, као и послови водича при 
различитим посетама. Посебна ангажованост службе чувара природе била је кроз 
превентивну противпожарну заштиту и локализовање мањег пожара на површини од 0,70ха, 
на Калуђерским Барама. 

Такође, служба је била веома ангажована, у летњим месецима, у допремању пијаће 
воде, цистерном,  за угрожене становнике парка и заштитне зоне. 
 
А.2.ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ 
  
 Управљање Националним парком Тара вршио је управљач –ЈП “Национални парк 
Тара“-Бајина  Башта, у постојећој структури и организацији, где се поред заштите и 
унапређења природних и културних вредности парка, врши и одрживо коришћење природних 
ресурса пре свега шума и ловне дивљачи, као и одрживи туризам и промоцију подручја. 
 Одржавање заштићеног подручја вршено је кроз обнављање граница и ознака 
заштићеног подручја, успостављање и одржавање унутрашњег реда, правила понашања као и 
хигијене заштићеног подручја. Настављено је континуирано одношење комуналног отпада са 



подручја Националног парка Тара, као и ванредна чишћења према указаним потребама, 
посебно на приобаљу језера Перућац и самом језеру Перућац. 
  
А.3.ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 
 Презентација и популаризација Националног парка Тара вршена је  кроз различите 
активности, сајамске наступе, промоције и манифестације, сарадњу са медијима, издавање и 
штампању пропагандног материјала, спровођењу едукативног програма Кампа младих 
ренџера,  кроз посебне активности Центра за посетиоце Митровац и Центра за посетиоце у 
Бајиној Башти. 

 
А.3.1. ИНФОРМАТИВНЕ АКТИВНОСТИ : 
 

1.Сарадња са медијима: 
 

 Текстови у „ББ глас“, „Вечерње новости“, „Блиц“ и „Лиса“, репортажа о НП Тара у 
магазину „Статус“, „Време“и др.  

 Прилози о НП Тара у Дневнику РТС-а, локалној ТВ“Прима“-емисије „Човек и 
природа“,  радио емисији „Корак ка науци“ – Радио Београд, и др. 

 Ажурирње сајта (у току целе године). 
 

 
2.Штампање промотивног материјала 
 

 Штампање материјала за Парковијаду, билтена, захвалница и др. 
 Проспект Националног парка Тара (српски и енглески језик), 
 Кесе, фасцикле, блокови, календари,флајери. 

 
3. Припрема  материјала за Лексикон и монографију Националног парка Тара 
 

 Припрема одредница за Лексикон Националног парка Тара у сарадњи са Географским 
институтом  „Јован Цвијић“ -Београд  и Службеним гласником Србије. 

 
 
А.3.2.ПРОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ 
 

1.Изложбе 
 

 Више тематских изложби у Центру за посетиоце у Бајиној Башти, 
 У Центру за посетиоце у Бајиној Башти, у периоду од 18-29.јула, одржана је изложба 

слика пејзажа са подручја Националног парка Тара, локалног удружења грађана 
“Дрина етно арт”, 

 У Центру за посетиоце у Бајиној Башти, у периоду од 7-15.августа  одржана је  
Трибина и изложба фотографија о Слободану Јовановићу - професор Јовица Тркуља,  

 У Центру за посетиоце у Бајиној Башти, у периоду од 19-31.августа одржана је  
Изложба ликовних радова са Међународне горанске колоније "Тара 2012", 

 У Центру за посетиоце у Бајиној Башти, 21.октобра отворена је изложба "Мађарска" , 
фотографије из Мађарске, аутора фотографа учесника Фото сафарија. 

  
 
 
 
 



2.Презентације 
 

 Група професора и студената Географског факултета Московског државног 
универзитета М.В. Ломоносов из Москве, која борави у Истраживачкој станици 
Петница, заједно са колегама са Географског института "Јован Цвијић" из Београда 
били су на студијској посети у  Националном парка Тара, у четвртак 22. августа 2013. 
године , 

 Презентација парка за групу из Словенији, новинаре  из Холандије и Белгије (ТОС, 
ТО Регије Западна Србија и СТЦ), за представнике УНДП-а и друге, 

 Презентација парка за студенте биологије из Крагујевца, Београда, Новог Сада и 
Ниша  

 Презентација за студенте Шумарског факултета из Београда, 
 Презентација парка за школску децу у оквиру  ђачких екскурзија, 
 Презенатције за децу у „шумском биоскопу“ и друге организоване групе посетилаца, 

током целе године, 
 У периоду од 18-24.октобра, организован  Фото-сафари "Тара 2013", финасијски 

пројекат подржала Туристичка организација Србије. 
 
3.Семинари 
 

 Учешће на тренингу, на Тјентишту,  НП Сутјеска, радионица "Концепт управљања   
националним парковима и развој одрживог туризма", са презентацијом НП Тара као 
примером добре праксе, 

 Учешће на радионици посвећеној  управљачима заштићених подручја у Врњачкој 
Бањи, у организацији Министарства природних ресурса, рударства и просторног 
планирања, са презенатцијом Нацрта Плана управљања Националног парка Тара- 
Натура 2000. 

 
 4.Сајамски наступи 
 

 У периоду од 02-06.октобра учествовали на међународним сајмовима "Еко-свет" и 
"Лорист" у Новом Саду са осталим националним парковима у оквиру Асоцијације 
националних паркова и заштићених добара 

 У периоду од 09-12.октобра учествовали на међународним сајму екологије у Београду, 
са осталим националним парковима Србије и Министарством природноих ресурса, 
рударства и просторног планирања. 

 
 
А.3.3.ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 
 У периоду од 07-14.јула, на Митровцу одржан је едукативни Камп младих ренџера у 

коме је учествовало 25 деце школског узраста са територије општине Лазаревац. Кроз 
едукативни програм, рад на терену и радионице, учесници кампа упознали су се са 
основним вредностима и правилима понашања у парку, 

 Међународни еко-камп „Пангеа Тара 2013”, одржан јеу периоду од 17-31.августа, у 
којем је учествовало 34 учесника, са осам учесника  из иностранства, 

 У организацији ОК „Соко“ из Бајине Баште, под покровитељством Парка, одржано је 
међународно такмичење у оријентирингу „Tара Опен 2013“. Учешће је узело више од 
200 спортиста из 10 земаља. 

 У периоду од 16-18.августа одржан је први планинарски, ултрамаратон "Тара 2013" 
под називом “Грицко Тара Маратон 2013”, у трчању се такмичило   око 400 такмичара, 
уз учешће више од 70 маратонаца из иностранства (Словенија, Хрватска, БиХ, Црна 



Гора, Македонија, Бугарска, Мађарска, Италија, Шведска, Уједињени Арапски 
Емирати, Аустралија и Кенија). 

 Едукативне активности приређене су поводом важних еколошких датума : Европски 
дан паркова, Дан планете земље , Дан заштите животне средине и Дан чистих 
планина. 

 
 

Б.УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 
 
 
Б.1.ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ПОСЕТЕ 
 
 У Центрима за посетиоце највећи број посетилаца су деца, у организованим посетама, 
обзиром на локацију на којој се налазе и садржаје које пружају ови центри. Такође, честе су 
посете и стручних екскурзија са различитих факултета и школа. Све је више и групних 
посета како из земље, тако и из иностранства, али и индивидуалних посетилаца, како 
домаћих тако и страних.  
 Број посетилаца који је посетио Центар за посетиоце Митровац износио је око 13.500,  
што је нешто мање него раније године, број посетиоца који је посетио Центар за посетиоце у 
Бајиној Башти кроз повремене изложбе износио је око 4.300 посетилаца.  
 

 
Б.2.КОНТРОЛА ПОСЕТИОЦА 
 
 На простору Националног парка Тара, још увек нису профункционисале улазне 
станице јер је због већег броја улаза у Национални парк, потребна  изградња нових станица. 

Контролно-информативни пункт у Перућцу функционише као улазна станица и 
информативни пункт али још увек се улаз не наплаћује, већ се само региструју пролази 
аутомобила, посебно возила са грађевинским материјалом у циљу праћења градње објеката у 
НП Тара. 

 
  
Б.3.ЦЕНТРИ ЗА ПОСЕТИОЦЕ 
 
 У Националном парку Тара постоје два центра за посетиоце, Митровац и Бајина 
Башта, као и контролно-информативни пункт или улазна станица у Перућцу. 
 У Центру за посетиоце на Митровцу наплаћују се улазнице за тз“шумски биоскоп“, 
где се најмлађим посетиоцима парка, деци из Центра дечјег летовалишта, приказују 
едукативни садржаји и видео записи о Нацоналном парку Тара. У истом центру продају се и 
сувенири и промотивни материјал о самом парку. 
 

 
В.РЕГУЛИСАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 
 
В.1. НЕПОКРЕТНОСТИ 

 
 У току године било је захтева за размену или откуп  земљишта. Посебан захтев био је  

од мештанина Растишта на чијем имању се налазе некрополе стећака, номинованих за 
Унеско-ву листу светске културне баштине.  
 
 
 В.2.НАДОКНАДА ШТЕТЕ 
 



 Надокнада штете власницима имовине у Националном парку, односила се на 
надокнаду штете од стране дивљих животиња, пре свега дивље свиње.  
  Поред ових надокнада, за надокнаду штете од медведа, вршен је увиђај и  даља 
упутства о поступању према надлежном министарство које је надокнађивало штете од 
медведа. 
 
Г.ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА 
 
Г.1.МОНИТОРИНГ 
 

 Праћење стања Панчићеве оморике у резерватима природе Звезда, Љути брег, Црвене 

стене и Било, уочено појачано сушења оморике, постављене огледне површине за 

мониторинг, 

 Вршене редовне активности на спровођењу планова на заштити и обнављању  

шумских екосистема, постављена огледна поља за праћење процеса сушења шума, 

спровођене мере санације шумских екосистема, услед сушења шума, укупно 

дозначено  29.832,16 м3 сувих стабала, 

 Идентификација и праћење врста птица – ангажовање стручних лица- орнитолога  на  

истраживању и мониторингу птица, 

 Детерминација и праћење стања влажног станишта на локалитету Предов Крст, 
 

 Картирани су стеновити и у шумски типови станишта у складу са одредбама 
Директиве о стаништима и Правилником о стаништима, 

 
 Настављен трогодишњи пројекат  “Мониторинг, значај и важност инсеката у шумским 

екосистемима НП Тара-едукација школске деце и омладине”, суфинансиран од 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и извршена припрема за 
штампу монографије о микролептирима, 

 
 Поред природних вредности, пратило се и стање културног наслеђа. Републички 

завода за заштиту споменика културе-Београда,  урадио је Програм управљања 
средњевековним споменицима-стећцима и у току је усвајање истог од Скупштине 
општине Бајина Башта. 
  

Г.2.ИСТРАЖИВАЊЕ 
 

  Истраживање  врста из породице орхидеја (Orhidaceae ) на подручју Националног 
парка Тара, у делу Црног Врха, резерват природе Црвене стене, 

 Истраживања  врста из породице ендогејских и субтералних COELOPTERA  на 
подручју Националног парка Тара, 

 Пројекат “Праћење стања шумских екосистема -  физиолошки и генетски аспект“, 
пројекат изводи  Институт за низијско управљање шумама и животну средину Нови 
Сад. 

 Истраживање птица и слепих мишева - пројекат “Праћење миграције птица и слепих 
мишева трајним обележавањем алуминијским маркерима (прстеновима) ”- пројекат  
Природњачког музеја Београд.  

 
 



Г.3.РЕИНТРОДУКЦИЈА 
 

Започет је и вишегодишњи пројекат реинтродукције дивокозе кроз пројекат ”Јачање 
биолошких капацитета и техничке инфраструктуре за реинтродукцију дивокозе за погодна 
станишта у Србији”, финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде. Пројектом је предвиђено да се 15 јединки дивокозе, планираних за одстрел, 
специјалним хватаљкама ухвати и пренесе у репро-центар у Столове – Краљево са циљем да 
се популације дивокоза шире наодговарајућа станишта у Србији. 
 
Д.УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 
 
Д.1. УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 
 

У оквиру уређења простора извршено је партнерно уређења на локацији 
Шљивовица.Урађена је надстрешница, ограда, дрвени мобилијар-клацкалице, тобоган и 
љуљашка. Вршено је и уређење на Предовом Крсту, активности око уређења алпинетума. 

 Вршено је  редовно обнављање и одржавање заштитних ограда и мобилијара на 
видиковцима  Бањска и Биљешка стена и шетним стазама Рача и Јаревац, као и одржавање 
путоказа и информативних табли. 
 Урађене су и постављене на терену информативне табле о стећцима.  
  
Д.2. ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ 
 

Вршена је  изградња и реконструкција шумских путева у дужини од 4,5 км.Извршена 
је реконструкција пута Соколина - Ослуша и Митровац - Танкосин гроб. Активност је 
суфинансирало Министарство пољопривреде,  шумарства и водопривреде преко Управе за 
шуме, по расписаном конкурсу. 
 
  

Д.3. ШУМАРСТВО 
 

Обзиром да су шумски екосистеми најзначајније вредности Националног парка Тара, у 
оквиру ове области: 

 Реализовани планови заштите и унапређивања шумских екосистема на годишњем 
нивоу у складу са основа газдовања шумама, укупно је произведено 53.178,48м3 

дрвних сортимената, из редовног плана 39.024,21м3 и из санитарних сеча 14.154,27 м3. 
 Праћено сушење шума кроз постављање сталних огледних површина и припрема 

пројекта за праћење поткорњака применом ферономских клопки, 
 Извршен је  премер шума приватних шума на територији општине Бајина Башта  а у 

циљу израде програма газдовања шума сопственика. Радови финансирани из Буџета 
Републике Србије. 

 Вршена израда Плана развоја шума Националног парка Тара, 
 Вршени су стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са 

Привременом годишњем планом газдовања шумама са правом својине. За наведене 
радове, суфинансирана су средства из Буџета у износу од 5.700.000 динара, 

 Производња садног материјала и лековитог биља: линцуре, нане и хељде. 
 
 

Д.4. ЛОВ И РИБОЛОВ 
 

Активности на заштити ловне фауне спроводиле су се на основу годишњих  планова 
газдовања ловиштем, усаглашених са  Ловном основом за период 2007-2017. година. Вршено 



је редовно прихрањивање дивљачи, посебно медведа кроз редовно изношење хране на 
хранилишта, као и обнављање ловно-техничких објеката на хранилишту Горушица и Звезада.   

Риболовним водама Националног парка Тара управљало се на основу Годишњег 
програма унапређења рибарства, који је усаглашен са Програмом управљања рибарским 
подручјем у Националном парку Тара за период од 2013.-2022.годину.  

 
 

Д.5.ТУРИЗАМ 
 
 Туризам као посебна делатност базирана је на понуди у смештајним капацитетима у 
објектима управе на Митровцу, Предовом Крсту и у оквиру Едукативног центра Шљивовица. 
Посебне туристичке програме упознавања Националног парка Тара, видиковаца, шетних 
стаза, атрактивних локација, користило је више организованих  група а све је више посетиоца 
из иностранства. 
  
Д.6. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ И ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА 

 
Сарадња са локалном заједницом одвијана је кроз заступљеност представника локалне 

заједнице у органима управљања и тиме доношење важних одлука управљача, потом помоћ 
локалним заједницама у градњи путева инфраструктурних објеката, помоћ у огреву, 
водоснадбевању у летњим месецима. 

Сарадња се одвијала и са другим значајним субјектима на територији Националног 
парка Тара, локалном самоуправом, надлежним министарствима, заводима и факултетима. 
Сарадња и размена искустава одвијала се и између самих националних паркова преко 
Асоцијације националних паркова Србије. 

Уговорен је пројекат „Тара за све“ финансиран од стране Програма Уједињених нација 
за развој  (УНДП), пројекат уређења шетне стазе прилагођене особама са посебним 
потребама на Митровцу. 

Припремљен пројекат НП Тара у оквиру програма „Подршка привреди Републике 
Србије кроз набавку добара за пет ресорних министарстава“  који се спроводи у оквиру 
Финансијског споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије 
(Протокол Антонионе). Пројекат се односи набавку добара и опреме за расадничку 
производњу НП Тара, односно аплицирали смо са пројектом “Одрживо коришћење и заштита 
природних вредности лековитог биља кроз развој плантажног гајења лековитог биља”.  

У циљу заштите шума, кроз праћење процеса сушења шума и праћење поткорњака 
четинара, добијена су средстава од Норвешке амбасаде за набавки 1200 ферономских клопки 
и феронома, које би се поставиле не само у државним шумама већ и у манастирским и 
приватним шумама. Вредност пројекта је 64.290 Е или 7.329.060 динара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
 
А.ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 
 

 
 Извори средстава били су: 
 
 

 
 приходи које остварује Предузеће у обављању делатности ------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------299.062.288,00 динара, 
 

 накнада за коришћење вредности парка-------------------------------- 17.500.000,00 динара, 
 

 наменска средства из Буџета Републике Србије — за стручне послове газдовања 
приватним шумама- ----------------------------------------------------------5.700.000,00 динара,  

 

 средства по основу суфинансирања пројеката - -----------------------23.037.712,00 динара, 
 

 средства из донација (УНДП, Норвешка амбасада)--------------------7.200.000,00 динара. 
 
 

 
 
Укупан приход:                                                                                   352.500.000,00 динара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Б.ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ -ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 
 
 

I                                 П Р И Х О Д 
 
Ред.
бр. 

ИЗВОРИ ПРИХОДА 

 
ИЗНОС У ДИН 

  
1.Средства буџета Републике Србије 

 
28.737.712,00 

 
 
 
1. 

1.1. Министарство природних ресурса, рударства и просторног 
планирања,  

 
7.500.000,00 

1.2. Министарство економије и регионалног развоја,  из 
средстава субвенција/подстицајних средстава  

- 

1.3. Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и 
водопривреде, из средстава субвенција/подстицајних средстава  

 
15.537.712,00 

  

1.5. Остала средства Републике Србије-приватне шуме 
 

5.700.000,00 
 
2. 

2.Сопствени приходи  
 

316.562.288,00 

2.1. Приходи  од обављања делатности 
 

299.062.288,00 

2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја 
 

17.500.000,00 
2.3. Остали сопствени приходи   

 
3. 

3.Средства буџета јединице локалне самоуправе     
  

 
4. 
 

4. Средства донација, 
 

7.200.000,00 
  

 У к у п н о   п р и х о д 
 

352.500.000,00 
 

 

II         Р А С Х О Д 
 

 
Ред.
бр. 

ВРСТА ТРОШКОВА 

 
 

ИЗНОС У ДИН 

 
 
 
А 
 
 
 

 
А.0.Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја 
 

 

А.1. Чуварска служба  
 

9.892.469,00 

А.1.1. Бруто зараде чувара,   
 

8.531.291,00 

А.1.2. Остали трошкови чуварске службе (гориво,  дневнице, опрема) 
 

1.361.178,00 

А.2. Одржавање и управљање заш.добром 
 

44.241.096,00 
А.2.1.   Бруто зараде осталог особља запосленог код управљача на  
пословима управљања заштићеним добром 

 
35.185.216,00 



А.2.2. Материјални трошкови одржавања -услуге 
 

1.527.520,00 
А.2.3. . Материјални трошкови на управљању заштићеног подручја 
 ( трошкови грејања, птт, струје, воде, горива, канцеларијског материјала 
и)  

 
7.528.360,00 

А.3. Презентација 
 

8.946.605,00 

А.3.1.Бруто зараде запослених 
 

5.877.915,00 
А.3.2. Материјални трошкови у вези презентације вредности и развоја 
научних, образовних и културних функција, 

 
2.467.740,00 

 
А.3.3. Заснивање информационог система-  
 
 

 
600.950,00 

 
Укупно А.0  

 
63.080.170,00 

 
Б 

Б.0. Управљање посетиоцима 
 

 

Б.1.Улазне станице  
 

300.000,00 

Б.2.Центари за посетиоце  
 

1.160.000,00 

 
Укупно Б.0  

 
1.460.000,00 

 
В 

В.0. Регулисање имовинско правних односа  

 
В.1. Непокретноси- 

 

В.2. Накнада  за нанету штету 
 

350.000,00 
 

Укупно В.0 
 

350.000,00 

 
Г. 0. Праћење и унапређење стања заштићених подручја 
 

 

 
Г 

Г.1. Мониторинг 
 

9.550.527,00 
   Г.1.1. Бруто зараде запослених  

3.900.527,00 
Г.2.    Г.1.2. Бруто зараде ангажованих радника  

5.650.000,00 

.        Г.2.Истраживање 
 

500.000,00 

 
Укупно Г.0 

 
10.050.527,00 

 
 
 
Д 

 
Д.0. Уређење простора и одрживо коришћење природних 
 

 

Д.1. Пројекти уређења простора 
 

9.110.428,00 

Д.1.1. Бруто зараде службе уређења простора 
 

6.575.625,00 
 
 
Д.1.2.Материјални трошкови 

 
 

1.529.313,00 



Д.1.3.Трошкови  на уређењу простора 
 

1.005.490,00 

 
 
Д.2. Инфраструктурни пројекти (-путеви,) 

 
 
 

10.739.775,00 

 
 
Д.3.Шумарство 
 

 
 

188.311.554,00 

Д.3.1. Бруто зараде  радника 
 

58.519.756,00 

Д.3.2. Материјални трошкови 
 

68.191.798,00 

Д.3.3.Трошкови услуге у шумарству 
 

61.600.000,00 

 
Д.4.Лов и риболов 

 
8.943.546,00 

 

Д.4.1. Бруто зараде  радника службе 
 

7.220.446,00 

Д.4.2.Материјални трошкови службе лова и риболова 
 

1.723.100,00 

Д.5. Туризам (материјални трошкови) 
 

353.000,00 

Д.6. Сарадња са локалном заједницом-помоћи 
 

5.230.000,00 
 

Укупно Д.0 
 

222.688.303,00 

 Е.0. Остали, некатегорисани трошкови 
 
 

 
 
 

Е.1. Противпожарна заштита  ( материјалних трошкова) 
 

1.000.000,00 

Е.2. Судски спорови  
 

700.000,00 

Е.3. Остали трошкови (накнаде општини, таксе, управни 
одбор, нематеријални трошкови и др) 

 
48.871.000,00 

  
 

Укупно Е.0 

 
 

50.571.000,00 

 Укупно расходи 
 

348.200.000,00 
 

 
             
             
      ЈП”Национални парк Тара”                                
                                          зам.дир.    
                                                                       Љубомир Рајаковић – дипл.инг.шум.              
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