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УВОД  
 
 
 Програмом управљања Националног парка Тара за 2014. 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 199, 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   РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ 
 
1.ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 
1.1.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, успостављање унутрашњег реда, обележавање граница, регистровање  бесправних 
радњи. Велики 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, истраживањима и презентацији подручја.Током године извршено је 
обнављање граница првог степена и започето је обнављње граница другог степена. 

У чувању подручја Националног парка, организована је и противпожарна заштита, 
обука запослених и провера знања у противпожарној заштити, провера противпожарних 
апарата, као и редовна дежурства на терену у летњем периоду. На подручју парка, токог 
године није било пожара. 

Вршена је и едукација  чувара природе кроз присуство на радионицама у Мокрој Гори  
у организацији WWF-а и Министратва пољопривреде и заштите животне средине, 
међународни семинар обуке ренџера на Брионима, у организацији  WWF-а, обука у оквиру 
Зимског алпинистичког течаја у организацији Планинарског савеза Србије, у Националном 
парку Дурмитор. 

Служба чувара била је веома ангажована, својим људством и теренским возилима, у 
ванредној ситуацији на територији општине Бајина Башта, у обиласку терена и санацији 
клизишта. 

Средствима суфинансирања по Уговору о суфинасирању, за службу чувара 
опредељено је 4.300.000 динара (зараде чувара за месеце јануар-јул и део августа) и 
материјалне трошкове службе у износу од 800.000 динара ( гориво, гумени чамац, одржавање 
возила, средства  за обележавање граница, опрема  за спашавање, 2 компјутера и штапач за 
службу, дневнице за чуваре и др.). 



  

1.2.ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

 

1.2.1. ИНФОРМАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

  

1. Сарадња са медијима: 

Чланци у дневним новинама и магазинима "Вечерње новости", "Политика", "Блиц", 
"Данас", "Наше новине", "Курир", "Вести", "Зов", "Digital", "Connect"... Више од 30 објава,  

Репортаже у страним магазинима "National Geographic" (Холандија, Мађарска), "Mirror" 
(Велика Британија), "Columbus magazine" (Холандија), 

ТВ репортаже и прилози на РТС-у (Дневник, Траг, Сасвим природно, Србија Данас...), Б92, 
Happy, Радио Београд (Јутарњи програм, Корак Ка науци), РТВ Прима... Више од 20 објава. 
Редовне информативне активности у локалним медијима о свим догађајима значајним за 
јавност, за наведену активност коришћења су средства суфинансирања у износу од 200.000 
динара, 

Чланци на интернет порталима. Преко 70 објава, 

Израђен и емитован промотивни спот "Национални парк Тара - плућа Србије", 

Редовне информативне активности у локалним медијима о свим догађајима значајним за 
јавност, 

Израђен и емитован промотивни спот у оквиру акције "Toshiba уме да посади шуме", 

Снимљен први српски 3D филм "Пети лептир" - Премијерно приказан 24.12. 2014.године. 

  

Конференције за медије 

03.07. конференција за медије у Туристичкој организацији Србије, 

01.10. Конференција за медије поводом отварања стазе "Совина шумска учионица, 

03.10. Конференција за медије поводом акције "Тошиба уме да посади шуме", 

24.10. Конференција за медије поводом почетка манифестације "Фото сафари Тара". 

  

2. Штампање пропагандног материјала: 

 

Рекламни материјал (проспекти, календари, фасцикле, кесе, блокови), 

Монографија "Фауна лепидоптера". 

  

 

 

 

 

 



 1.2.2. ПРОПАГАНДЕ АКТИВНОСТИ 

  

1. Изложбе: 

Етнолошка трибина и промоција књиге „Српски народни календар за 2014/7522“ проф. 
др Драгомира Антонића - 6 . фебруар, 

Изложба Народног музеја из Ужица и Етнографског музеја из Београда "Лековити и 
чудотворни извори" поводом Међународног дана шума и Светског дана вода – март, 

Изложба "Јосиф Панчић - живот и дело", 

Изложба "Тара" мађарских фотографа Сабо Беле и Ирене Бекер поводом 13. јула дана 
НП Тара, 

Изложба радова са XIX међународне горанске колоније „Тара 2013“ - август. 

  

2. Презентације: 

07.02. Посета представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 
помоћника министра и сарадника, 

12.04. Посета деце са Косова и Метохијеса министром рада, 

Презентације за студенте биологије из Крагујевца, Београд, Новог Сада и Ниша, 

29.05. Презентација и обилазак парка са децом са посебним потребама из Новог Сада, 

Посета представника 10 најпопуларнијих турских туристичких магазина и туристичких 
агенција - јун и октобар, 

12.06. Посета амбасадора Краљевине Норвешке Њ.Е. Нилса Рагнара Камсвага, 

23/24.06. Посета представника USDA Forest Service, 

21.08. Презентација парка и обилазак терена са учесницима кампа „Младих горана“, 

02.09. Студијска посета WWF "Паркови динарског лука", 

08.09. Посета студената Универзитета Коменског из Братиславе, Словачка, 

03.10. Посета јапанског амбасадора Њ.Е. Масафуми Курокија и заменика 
потпредседника компаније „Toshiba“ у Европи Имаи Такешија, 

03.11. Конференција и радионица "Outdoor Сусрети - Умрежавање" у ТОС-у, 

05.12. Презентација стазе "Совина шумска учионица" у Бриселу као примера добре 
праксе од стране представника  УНДП-а. 

  

3. Семинари - радионице: 

Тренинг за запослене - постављање клопки и сузбијање поткорњака - јануар и април, 

25.02. У сарадњи са WWF-ом одржана радионица "Процена вредности и добробити 
заштићених подручја", 

07.03 Учешће на webinaru о комуникацији путем друштвених мрежа у оквиру пројекта 
"Паркови динарског лука",  

10.04. Радионица: Измене и допуне Закона о шумама, Управа за шуме, 



17.04. Предавање: "Јосиф Панчић - живот и дело са посебним освртом на Herbarium 
Pancicianum", др Снежана Вукојичић, Ботаничка башта "Јевремовац", 

24.04. Обука царинских и граничних полицијских службеника за спровођење CITES 
конвенције - Група за спровођење CITES конвенције МЕРЗЖС, 

25.04. Презентација: "Уређење полигона за стенске спортове и њихова туристичка 
валоризација на територији Б. Баште" - КЕС "Армадиљо" и Алпинистички одсек 
Чачка. 

У оквиру пројекта УНДП-а „Подршка одрживом финансирању система заштићених 
подручја у Србији” одржане су 2 обуке: 

◦   "Обука тренера за израду бизнис планова" - У оквиру три сесије израђен бизнис 
план за уређење Еко кампа Предов крст - јул – новембар, 

◦   Обука за водиче и студијско путовање у заштићена подручја Словеније и Аустрије 
у оквиру тренинга "Јачање капацитета водичких служби", 

15/16.10. Семинар управљача заштићених подручја у организацији Минисарства 
пољопривреде и заштите животне средине на  тему „Очување и промовисање 
културног наслеђа и традиционалних знања“, 

 Јавна расправа о Закону о Националним парковима у сали општинске               
управе  у организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 

28.11. Презентација пројекта Института за низијско шумарство "Биосенсинг технологије 
и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање 
екосистема", 

Обука за писање вести у организацији ТО Западне Србије и СТЦ Б. Башта. 

  

4. Сајамски наступи: 

Учешће на међународном сајму туризма у Београду у оквиру штанда Бајине Баште и ТО 
Западна Србија - фебруар.  

  

5. Фото сафари: 

23-28.10. Одржан "Фото сафари Тара 2014" уз учешће фотографа из Мађарске и Србије и 
представника ТОС-а. 

  

1.2.3. ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

  

1. Едукативни програми: 

13-20.07. на Митровцу је одржан Камп младих ренџера - једна група од 8 учесника. 
Учесници кампа су се кроз активности на терену и едукативне радионице упознали са 
основним вредностима, правилама понашања и значајем и улогом надзорника у 
Националном парку, као и са потребом и значајем заштите природе.  

 

16-23.08. "Горански камп" за ученике који су се истакли из биологије, на горанским 
радионицама и активностима из области заштите животне средине. 

  



2. Еколошке акције: 

21/22.03. Поводом Међународног дана шума и Светског дана вода у сарадњи са 
Канцеларијом за младе из Бајине Баште и Шумарским факултетом из Београда 
организована акција чишћења  Таре, 

29.03. Учешће у акцији WWF-a "Сат за нашу планету", 

11.04. Обележен Дан заштите природе са ученицима Средње техничке школе Суво Грло-
Србица са Косова и Метохије, у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије,  

25.05. Обележен европски дан паркова са ученицима ОШ "Јездимир Трипковић" из 
Латвице код Ариља, 

Акција пошумљавања "Тошиба уме да посади шуме". 

 

1.2.4 СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

"Тара опен 2014." међународно такмичење у оријентирингу на коме је учествовало око 
120 такмичара из 7 земаља. Организатод ПД "Јасеница" Смедеревска Паланка и ОК 
"Соко" Б. Башта под покровитељством Националног парка Тара. 

  

 1.2.5. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 

  

1. Основни параметри посете: 

Центар за посетиоце Митровац 

o   Број посетилаца: 12.116 (01.01-15.11. 2014.) 

o   Домаћи:                10.474 (86,4%) 

o   Страни:                   1.642 (13,6%) 

Центар за посетиоце Бајина Башта око 1.000 посетилаца. 

Контролно-информативни пункт Перућац око 1.500 посетилаца (јун, јул и август). 

 У центрима за посетиоце ангажовани су информатори и водичи и за њихове зараде 
коришћења су средства суфинансирања у износу од 750.000 динара. Извршено је 
опремање и уређење Центра за посетиоце у Бајиној Башти, средствима суфинансирања у 
износу од 2.250.000 динара. Извршена је набавка три компјутера средствима 
суфинансирања у износу од 150.000 динара. 

  

2. Контрола посетилаца: 

Од 15.07. почела контрола посета резервату "Црвени поток" - организоване посете и 
наплата улазница. Цена улазнице 100 динара; деца у у пратњи родитеља са купљеном 
улазницом не плаћају улаз; деца у групама 50 динара. 

 

3. Центри за посетиоце:  

У центру за посетиоце на Митровцу 18.07. почело издавање бицикала, добијених у 
оквиру 2 пројекта. Цена најма: 100,00 дин/сат и 400,00 дин/дневно.   



 

 

4. Услуге смештаја: 

Комерцијални смештај: број гостију 271, бој ноћења 755. 

Пословни партнери и сараници - гратиси: број гостију 97, број ноћења 289. 

  

2.МОНИТОРИНГ  
 
2.1.МОНИТОРИНГ СТАНИШТА 
 

Извршено је делимично  мапирање станишта Код Ц521- околопоточне високе зелени- 
НАТУРА код (6430) на подручју Црног Врха,у  складу са Правилником о критеријумима за 
издвајање типова станишта, о типовима, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту 
приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување (“Службени 
гласник РС”број 35/2010.године) . 

 
2.2. МОНИТОРИНГ ВРСТА 
 

 Праћено је стање врста птица у складу са постављеним  оквирима мониторинга 
у 2013. години. Циљне врсте које су биле праћене током 2014.године биле су дугорепа сова 
Strix uralensis, сури орао Aquila chrysaetos, мала сова Glaucidium passerinum, планински 
детлић Dendrocopus leucotos и тропрсти детлић Picoides tridactylus, Dryocopos martius, 
гаћаста кукумавка Aegolius funereus. Поред циљних врста значајно је и картирање територија 
глобално угрожене врсте Crex crex. Остале врсте су праћене на претходно установљеним 
трансектима и за наведену активност коришћења су средства суфинансирања у износу од 
490.000 динара,. Такође, на подручју Националног парка Тара, вршен је мониторинг птица у 
оквиру активности Међународног зимског цензуса птица водених станишта. 

 

 Успостављен је систем мониторинга крупних звери путем инфрацрвене 
детекције. У оквиру активности извшрена је набавка камера са инфрацрвеним зрацима и 
пратеће опреме, извршена је идентификација тачака за мониторинг, постављање камера, 
редовно обилажење локација и анализа података, за наведену активност коришћења су 
средства суфинансирања у износу од 340.000 динара за набавку опреме, 

 

 Праћење популације медведа кроз пројекат сателиског праћења медведа. 
 
 Вршено је праћење стања врсте Панчићева оморика на четири постављена 

огледна поља у резерватима Љути Брег, Било, Црвене стене и Црвени поток услед  
забележеног сушења оморике  у складу са решењем о условима заштите природе. 

 
 Праћено је стање локално ендемичних врста николићева кандилка Аquilegia 

grata nikolicii и дервентански различак Centaurea derventana. Уочено је за врсту Centaurea 
derventana значајно опадање бројности на посматраним површинама у кањону  Дервенте, на 
површинама које су изложене антропогеном утицају. 

 
2.3. МОНИТОРИНГ ШУМА 
 
            На подручју Националног парка Тара редовно се пратило здраствено стање шума. 
Вршиле су се превентивне и директне мере заштите од биљних болести, штетних инсеката и 
осталих по шуму штетних утицаја и појава са циљем очувања шумских екосистема.  



            Стручне службе ЈП “Национални парк Тара“ наставиле су да спроводе у 2014. години 

неопходне мере заштите шума поводом појаве сушења. То се пре свега односи на уклањање 

погодног материјала из шуме за размножавање штетних инсеката, успостављање строгог 

шумског реда, преглед, праћење саме динамике процеса сушења и здраственог стања шума. 

             Мониторинг је спроведен на површини од око 6000 ха, постављањем 1200 

феромонских клопки. Укупно на подручју парка, ухваћено је  33.358.102 поткорњака,  за 

време првог ројења ухваћено је 10.072.602 поткорњака, а за време другог ројења 23.285.500 

јединки.За наведену активност, поред средстава из донације од Норвешке амабасаде, 

коришћења су средства суфинансирања у износу од 1.000.000 динара за зараде ангажованих 

радника. 

 

2.4.МОНИТОРИНГ КЛИМЕ 
 

 Извршена је набавка и постављање метеоролошке станице на Митровцу и  започета су 
метеоролошка осматрања на подручју националног парка, за наведену активност 
коришћења су средства суфинансирања у износу од 520.000 динара, 
 

2.5. МОНИТОРИНГ ВОДА 
 

 Услед појаве мрља смеђкасте боје на површини језера Перућац, извршено је 
узорковање воде и детерминација материјала. Мрље су последица повећаног раста 
популација алги, односно цветања алги и мрље потичу од врсте ватрених алги (Phyrrophyta ) 
рода Peridinium sp. 

 
 Услед уочених промена на извору Лађевац, извршено је узорковање и анализа 

воде из изворишта реке Раче - Лађевац од стране Завода за јавно здравље у Ужицу у циљу 
утврђивања квалитета воде. Констатовано је да је вода ван друге класе због присуства 
суспендованих честица. 
 
 
3.УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА 
 
3.1. ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА  
 

Реализовани планови  на обнављању и корошћењу шума у складу са основа газдовања 
шумама, укупно је произведено 52.297,53 м3 дрвних сортимената, отпремљено је 52.009,66м3 
тренутне залихе на терену су у количини од 10.473,42 м3.  

Вршени су стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са 
Привременом годишњем планом газдовања шумама са правом својине. За наведене радове, 
рефундирана  су средства из Буџета у износу од 3.907.406 динара.  

У оквиру  послова на газдовању приватним шумама, извршена је подела садница 
(7.500 комада смрче и бора) и пошумљавање приватних парцела, пожаришта, на површини од 
3ха, у Заовинама. Пројекат финансиран средствима донације од Јапанске компаније Тошиба. 

У оквиру активности планирања у шумарству, завршен је Прогарм газдовања 
приватним шумама за период 2012-2021.година и План развоја шума за перод 2012-
2021.година и предати су  на сагласност Министарству пољопривреде и заштите животне 
средине. 
 За потребе обнављања шума вршена је производња шумског садног материјала  као и 
производња лековитог биља и то корена линцуре у количини од 530кг у сувом стању.  
 



 
 
3.2. ЛОВНА И РИБОЛОВНА ФАУНА 
 

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 
изграђеним хранилиштима.  

Вишегодишњи пројекат реинтродукције дивокозе  ”Јачање биолошких капацитета и 
техничке инфраструктуре за реинтродукцију дивокозе за погодна станишта у Србији”, 
финансиран од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, реализован 
је хватањем једне јединке дивокозе и пребацивањем у репро-центар у Столове – Краљево са 
циљем да се популације дивокоза обнове на погодним стаништима Србије.  

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. У сарадњи са 
Центром за мултидисциплинарне студије, извршене су измене и допуне програма управљања 
и на основу тога извршено је порибљавање риболовне воде језера Перућац, са 3000 комада 
смуђа, односно 400кг смуђи. 

Реализован је спортски риболов и остварени приход од риболова избосио је 416.000 
динара. 
 
4. УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ 

 
У оквиру активности на уређењу простора, поред изградње и уређења шетне стазе  

намењене особама са инвалидитетом на Митровцу, вршено је и одржавање шетне стазе 
Јаревац, обновљени су два дрвена моста, одржавање заштитних ограда и мобилијара на 
видиковцима  Бањска и Биљешка стена и шетној стази Рача, као и одржавање путоказа и 
информативних табли. 

  
 Инфраструктурни пројекти односили су се на реконструкцију шумских путева у 
дужини од 4,5 км. Извршена је реконструкција пута Приседо - Речица и Митровац - 
Танкосин гроб. Активност је суфинансирало Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине, преко Управе за шуме, у износу од 4.606.000,00 динара. 
 
5. ПРОЈЕКТИ 
 

 Спроведен је пројекат „Тара за све“ финансиран од стране Програма Уједињених 
нација за развој (УНДП) и Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ). У оквиру  
релизоване су активности: уређена је стаза за особе са инвалидитетом – прва у Србији 
и један од првих таквих садржаја у региону, обележена је бициклистичка рута и 
уређена одморишта, ојачани су капацитети за развој и унапређење туризма израдом 
бизнис плана, промовисани су нови туристички садржаји.   

 
 Спроведен је део активности који се односи на подручје Националног парка, а у 

оквиру пројекта  “ Развој циклоадреналинског туризма на подручју средњег тока реке 
Дрине“ који је донирала међународна организација SWG (Regional Rural Development 
Standing Working Group in South Eastern Europe). Захваљујући добијеним средствима 
извршено је постављање две надстрешнице са пратећим мобилијаром на локалитету у 
Перућцу и локалитету Гајеви у Растишту и набавка пет бицикли за изнајмљивање.  

 

 



 
 
 
 
6. ИСТРАЖИВАЊА 
 
Научно истраживачки радови били су: 
 

 Праћење процеса сушења шума у заштићеним добрима - пројекат се реализује у 
сарадњи са Институтом за шумарство - Београд и Шумарским факултетом, 

 Праћење миграције птица и слепих мишева трајним обележавањем алуминијским 
прстеновима - пројекат реализује Природњачки музеј Београд, 

 Истраживање геолошких карактеристика подручја и израда геолошке збирке - 
активност Управљача у сарадњи са са Геолошким заводом Србије,  

 Пројекат “Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и 
интегрисано управљање екосистемима”- истраживање спроводи Институт за низијско 
управљање шумама и животну средину - Нови Сад у периоду 2012-2015.година а 
односи се на интегрисано истраживање шумских станишта у условима промена 
климатских показатеља на одабраним локацијама на Копаонику, Тари, Фрушкој гори 
и Старој планини, 

 Пројекат “Традиционални и нови производи од плодова гајених и самониклих 
биљака” који спроводи Институт за проучавање лековитог биља “Др Јосиф Панчић” 
на огледним пољима у расаднику Калуђерске Баре, 

 Пројекат праћења популације медведа помоћу електронских огрлица, пројекат 
“Мониторинг популације мрког медведа”-Биолошки факултет, 

 Истраживанањe обичаја народа- ,, Етнографско наслеђе Националног парка Тара” у 
сарадњи са Етнографским музејом из Београда. 

 
7.САРАДЊА 
 

 У сарадњи са Светским фондом за заштиту природе  (WWF) спроведно је више 
активности у оквиру пројекта „Паркови Динарског лука „. Одржана је радионица у 
Националном парку Тара „Процена вредности и добробити заштићеног подручја“  
којој је присуствовало преко 30 учесника и представника различитих заинтересованих 
страна, 

 Присуствовали смо на Трећој коференцији Паркови Динарског лука на Брионима, 
потписали смо приступ Асоцијацији Паркови Динарида, 

 Национални парк је узео учешћа као заинтересована страна  у  изради  Петог 
националног извештаја за Конвенцију о биолошкој разноврсности Републике Србије 
који су припремли Завод за заштиту природе Србије и  Програма Уједињених Нација 
за Развој (УНДП ), 

 Потписан је Меморандум о сарадњи са Геолошким заводом Србије о сарадњи на 
геолошким и геоеколошки истраживањима подручја НП Тара. Као резултат сарадње  
вршена су теренска истраживања и  израђена је збирка која репрезентује геолошке 
карактеристике подручја националог парка. Збирка је постављена у оквиру Центра за 
посетиоце Бајина Башта,  

 Учешће на радионици "Процена ресурса и одрживо коришћење недрвних шумских 
производа у Србији“ у оквиру пројекта који реализује Институт за шумарство у 
Београду у сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине 
Републике Србије., 

 Сарадања и активности у оквиру програма билатералне сарадње између Републике 
Србије и Савезне Републике Немачке ДКТИ програм “Развој одрживог тржишта 



биоенергије у Србији” . Програм се спроводи у сарадњи са Deutsche Gesellschaft 
fürInternationale Zusammenarbeit (GIZ) (техничка подршка) и KfW – Развојном банком 
( финансијска подршка). ДКТИ програм је финансиран од стране немачког Савезног 
министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ) као део Немачке климатске и 
технолошке иницијативе (ДКТИ). 

 
 
 
 
II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

 
 Извори потребних средстава за финансирање активности по Програму управљања  

били су: 
 
 приходи које остварује Предузеће у обављању делатности (коришћење шума, лов, 

риболов, смештај,продаја сувенира,расадничка производња идр) 
   ----------------------------------------------------------------------------------------276.786.088,47 динара, 
 

 накнада за коришћење вредности парка--------------------------- 32.230.000,00 динара, 
 

 наменска средства из Буџета Републике Србије — за стручне послове газдовања 
приватним шумама- --------------------------------------------------------- 3.907.406,00  динара,  

 
 средства по основу суфинансирања пројеката - ------------------19.316.913,00 динара: 

 

      Буџетски фонд шума--------------------------------------------------------------8.516.913,00 динара: 
 

- реконструкција путева---------------------------------------------4.606.000,00 динара, 
-сакупљање семена-------------------------------------------------------98.000,00 динара, 
-мониторинг инсеката--------------------------------------------------500.000,00 динара, 
-План развоја шума ---------------------------------------------------1.217.676,00 динара 
-Програм газдовања шумама сопственика-----------------------2.095.237,00 динара. 

 
    Суфинасирање Програма управљања-Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине ----------------------------------------------------------------------------  ----10.800.000,00 динара. 
 

 Средства донација-----------------------------------------------------------9.709.592,53 динара:  
-УНДП-------------------------------------------------------------------2.112.077,53 динара 
- Норвешка амбасада--------------------------------------------------6.411.015,00 динара 
- Јапанска компанија Тошиба---------------------------------------1.186.500,00 динара. 
 

Укупан приход за реализацију Програма управљања износио је                                                                   
341.950.000,00 динара. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ -ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 
 
 

I                                 П Р И Х О Д 
 
Ред.
бр. 

ИЗВОРИ ПРИХОДА 

 
ИЗНОС У ДИН 

  
1.Средства буџета Републике Србије 

 
23.224.319,00 

 
 
 
1. 

1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине -
средства суфинансирања Програма управљања 

 
10.800.000,00 

 
1.2. Министарство пољопривреде и заштите животне средине -
средства Буџетског фонда шума 

 
8.516.913,00 

1.3. Министарство пољопривреде и заштите животне средине – 
Управа за шуме-средства Буџета за приватне шуме 

 
3.907.406,00 

  
  

 
2. 

2.Сопствени приходи   

2.1. Приходи  од обављања делатности 
 

276.786.088,47 

2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја 
 

32.230.000,00 
2.3. Остали сопствени приходи   

 
3. 

3.Средства буџета јединице локалне самоуправе     
  

 
4. 
 

4. Средства донација, 
 

9.709.592,53 
  

 У к у п н о   п р и х о д 
 

341.950.000,00 
 

 

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  
 

8.392.469,00 

 
А.1.1. Бруто зараде чувара,   
 

 
7.531.291,00 

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

 
861.178,00 

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  

 
61.580.170,00 

 
Б 

Б.0. Управљање посетиоцима 
 

 

Б.1.Улазне станице  
 

300.000,00 

Б.2.Центари за посетиоце  
 

4.160.000,00 

 
Укупно Б.0  

 
4.460.000,00 

 
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.1.3.Материјални трошкови 
 

6.500.000,00 
 

Укупно Г.0 
 

16.050.527,00 

 
 
 
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,) 

 
 
 

7.739.775,00 

 
 
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 

 
219.688.303,00 

 Е.0. Остали, некатегорисани трошкови 
 
 

 
 
 

Е.1. Противпожарна заштита  ( материјалних трошкова) 
 

500.000,00 

Е.2. Судски спорови  
 

2.700.000,00 

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

 
35.001.000,00 

  
 

Укупно Е.0 

 
 

38.201.000,00 

 Укупно расходи 
 

340.330.000,00 
 

 
Укупна финансијска средства за реализацију Програма управљања износила су                           

340.330.000,00 динара. 
 

 
                     ЈП”Национални парк Тара”                            

                              зам.дир.    
                                                                          Љубомир Рајаковић – дипл.инг.шум.              
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