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I УВОД  
 
          На основу  члана 54. Закона о заштити природе (“Службени гласник Републике 
Србије“ бр.36/09, 88/10 и 9/10-исправка) и Плана управљања Националним парком Тара за 
2012-2021.годину (радна верзија), израђен је годишњи програм, односно Програм управљања  
Националног парка Тара за 2015. годину. 
 
 Програмом управљања за 2015. годину, дефинисани су основни циљеви на заштити, 
очувању и унапређењу природних и културно-историјских вредности Националног парка 
Тара, управљању природним ресурсима, научно-истраживачком раду, планирању и 
изградњи, промоцији подручја, сарадњи са локалном заједницом и другим субјектима, 
сарадњи са другим заштићеним добрима, међународној сарадњи, као и извори финанасирања 
планираних активности. 
  
 
II  ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА, УНАПРЕЂЕЊА  
     И ОДРЖИВОГ КОРИШЋЕЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
 
Општи циљеви заштите и унапређења подручја су: 

 Заштита, очување и унапређење постојећих природних и створених вредности, као  и 
укупне предеоне, геолошке и биолошке разноврсности, 

 Унапређење и наменско коришћење вредности подручја и одрживо управљање 
природним ресурсима, кроз обезбеђење стабилности екосистема, побољшање 
њиховог укупног стања у чему активно учествују сви корисници парка. 

 
Специфични циљеви: 

 Очување и унапређење типова станишта  која су од националног и међународног 
значаја, 

 Заштита, очување и унапређење биолошке разноврсности (генетичке,специјске и 
екосистемске), 

 Заштита, очување и унапређење геолошке разноврсности, 
 Очување квалитета основних чинилаца животне средине (ваздух, вода, земљиште), 

заштита од буке и обезбеђење адекватног управљања отпадом, 
 Унапређење и очување шума националног парка кроз обезбеђење њихове стабилности  

и одрживог управљања, 
 Заштита, очување и презентовање културно-историјских вредности и знаменитости, 
 Очување пејзажних и амбијенталних вредности простора, као препознатљивог 

визуелног израза простора, 
 Одрживи развој подручаја и стварање услова за унапређење квалитета живота и рада  

локалног становништва кроз подстицање традиционалних делатности на подручју, 
пољопривреде, сеоског туризама, екотуризма и старих заната, 

 Повећање свести јавности о вредностима подручја парка кроз разноврсне едукативне 
и промотивне садржаје за посетиосце свих узраста и способности, 

 Унапређење иформативно-презентационих и едукативних садржаја парка, како би се 
омогућио јединствени доживљај и  ефикасно управљање посетиоцима подручја парка. 
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III  ЗАШТИТА, ОДРЖАВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И  
       УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 

 

1. Приоритетне мере и активности на управљању природним вредностима 
 

Приоритетне мере на управљању природним вредностима националног парка су 
заштита, управљање и унапређење стања природних вредности. 

 
1.1. Чување подручја 
 

Заштиту, односно чување подручја и унутрашњи ред у заштићеном подручју, 
спроводиће служба чувара заштићеног подручја, кроз редовну контролу свих активности у 
Националном парку Тара, обележавање и чување граница заштићеног подручја, одржавање 
унутрашњег реда, као и контролу управљања комуналног отпада у заштићеном подручју. 

 
Активности на заштити подручја одвијаће се кроз обнављање граница и ознака 

заштићеног подручја, обележавање зона заштите, односно I, II и III степена заштите, 
постављање информативних табли, против пожарним дежурствима, патролним контролама 
на терену.  

 
У току је израда Правилника о унутрашњем реду и усаглашавање рада службе са 

истим. У складу са Правилником о униформи и Правилника о стручном испиту, извршиће се 
опремање службе прописаном униформом, као и полагање стручног испита. 

 
Планиране активности на заштити и чувању подручја суфинансираће се и средствима 

из Буџета, преко Министарства пољопривреде и заштите животне средине - заштита 
природе, у износу 6.850.000,00 динара и то за: 

а) бруто зараде запослених чувара у износу од 4.500.000,00 динара, 
` б) материјални трошкови  чуварске службе-2.350.000,00 динара: 

-  набавка теренског возило-1.350.000,00 динара,  
- остали материјални трошкови (гориво, опрема, униформа, одржавање  возила 

и друго ) у износу од 700.000,000динара, 
в) противпожарна заштита (делови за противпожарна возила, гориво за 
прозивпожарна возила, одржавање противпожарних апарата, обука и друго)  у износу 
од 300.000,00 динара. 
 

Против- пожарна заштита одвијаће се кроз превентивну заштиту од пожара, проверу 
знања запослених на заштити од пожара, организовању едукативне радионице о значају 
заштите шума од пожара, одржавање апарата и опреме за гашење пожара (контролу и 
пуњење  апарата за гашење пожара, одржавање возила идр), организовању против пожарних 
дежурствава у свим радним јединицама у Националном парку.  
  
 Поред чуварске службе, чување, одржавање и управљање заштићеним добром, 
вршиће и друге службе Предузећа у складу са својим овлашћењима. 

  
Планирана средства:                     Извршиоци: 
Министарво пољопривреде и заштите 
животне средине: 6.850.000,00 динара                                                                 Предузеће 
Сопствена средства: 51.150.000,00 динара 
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1.2. Праћење стања природних вредности 
 

Праћење стања природних вредности одвијаће се кроз праћење заштићених 
вредности, односно строго заштићених и едемичних врста, праћењу флоре и фауне и  стања 
ливадских екосистема. 

 
Активности на праћењу заштићених вредности огледаће се у праћењу вредности у I 

степену заштите, посебно резервата оморике. На четири обележена огледна поља (Црвене 
стене, Љути брег, Било, Црвени поток) вршиће се интезивније праћење стања популација 
Панчићеве оморике. На огледним пољима поред осматрања стања Панчићеве оморике, као 
врсте, посебно на присутни процес сушења, пратиће се и стање и промене на целокупном 
станишту оморике. Планирано је и постављање још једног огледног поља на подручју Звезде. 
Поред оморике пратиће се и стање и других заштићених врста, пре свега започето праћење 
стања строго заштићених врста из породице Orchidaceae и врста Аquilegia grata nikolicii и 
Centaurea derventana. 

 
Од строго заштићених животињских врста, вршиће се мониторинг стања популација 

поточног рака Austropotamobius torrentium, врсте која је строго заштићена у складу 
Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста 
биљака, животиња и гљива ("Службени гласник РС", бр. 5/2010 од 5.2.2010. године). У 
периоду од 2012-2014. године, дошло је до значајних промена и варирања хидролошког 
режима у водотоцима Националног парка Тара, као последице дугих сушних периода и 
укупних климатских промена, па је неопходно праћење стања ове врсте. 

 

Планирана средства:                 Извршиоци: 
                                                                                                                                Предузеће 
Сопствена средства:  300.000,00 динара                                                            Стручне организ. 

 
1.3. Мониторинг ливадских станишта 
 

Мониторинг ливадских станишта вршиће се кроз утврђивање статуса и успостављње 
мониторинга травних станишта. Кроз Нацрт плана управљања Националног парка Тара као 
пилот подручја НАТУРА 2000, делимично су идентификована травна станишта која су врло 
значајна. Обзирома на недостатак података, а у складу са Правилником о критеријумима за 
издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за 
заштиту приоритетним типовима станишта ("Службени гласник РС", бр. 35/2010 од 26.5.2010. 

године) неопходно је спровести истраживања којима ће се утврдити статус станишта и дати 
препоруке за праћење стања и даље мере заштите. Травна станишта су значајна са аспекта 
целокупне разноврсноти подручја Таре и постоји претња да ће опстанак многих врста како 
биљних, тако и животињских на подручја, бити доведен у питање услед неодговарајућег 
управљања овим типом станишта. Мониторинг, односно истраживање ливадских станишта 
поред запослених, вршиће се и уз ангажовање искусних ботаничара и за наведену активност 
планирана су средства суфинасирања из Министратва пољопривреде и заштите животне 
средине -заштита природе у износу од 100.000,00 динара. 

 
Планирана средства:                 Извршиоци: 
Министарво пољопривреде и заштите 
животне средине:       100.000,00 динара                                                             Предузеће 
Сопствена средства:  250.000,00 динара                                                             Стручне организ. 
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1.4. Мониторинг биљака 
 

Праћење флоре вршиће се кроз ажурирање базе података о биљном свету 
Националног парка Тара, као редовној активности и наставку активности на успостављању 
алпинетума на Предов Крсту са аутохтоним биљним врстама.  

 
Планирана средства:                    Извршиоци: 
Сопственасредства: 300.000,00 динара                                                                  Предузеће 
 
 1.5. Мониторинг фауне 
 

Праћење фауне вршиће се кроз ажурирање базе података о животињском свету 
Националног парка Тара, као редовној активности и мониторингу крупних звери и птица. 
Обзиром да је на планини Тари, најбројнија популација мрког медведа и да је Национални 
парк Тара, најзначајнији репродуктивни центар за медведе у Србији, наставиће са 
интезивним мониторингом медведа али и осталих крупних звери на подручју парка. На 
терену је постављено 10 фотозамки - камера за инфрацрвену детекцију крупних звери што је 
дало значајан увид о животу и особеностима крупних звери а нарочито медведа. Да би се још 
интезивније вршило проучавање, неопходно је наставити са праћењем, проширити мрежу, 
постављањем још камера- фотозамки, средства за наведену активност планирана су из 
средстава субвенција из Министрарства пољопривреде и заштите животне средине - заштита 
природе, у износу од 200.000,00 динара.  

 
Moниторинг птица наставиће се у складу са  започетим активностима установљеним 

мониторингом током 2013. године. Циљне врсте које ће се пратити јесу Strix uralensis, 
Glaucidium passerinum, Dendrocopus leucotos, Picoides tridactylus, Dryocopus martius, Aegolius 
funereus. За врсту Strix uralensis постављене су кућице за гнежђење, а гнездо мале сове је 
прво гнездо документовано на Балкану, па га је неопходно пратити. За активности у погледу 
обе врсте, Завод за заштиту природе је издао Решење о условима заштите природе, тако да је 
прироритетно наставити са датим активностима. У циљу даљег сакупљања података о 
орнитофауни, планирано је организовање прстеновања птица у сарадњи са орнитолозима и 
за наведену активност планирана су средства субвенцие из Министартва пољопривреде и 
заштите животне - заштита природе у износу од 150.000,00 динара. 

 
Планирана средства:                Извршиоци: 
Министарво пољопривреде и заштите                                                           Стручне институције 
животне средине:      350.000,00 динара                                                            Предузеће 
Сопствена средства: 950.000,00 динара 
 
1.6. Мониторинг климе 
 
 Мониторинг климатских показатеља врши се кроз очитавање и праћење стања 
климатских показатеља на постављеној метеоролошкој станици на Митровцу. У циљу 
унапређења метеоролошке станице и добијања значајнијих података о клими, планирана је 
доградња метеоролошке станице кроз набавку опреме, односно мерних инстумената и то 
средствима суфинансирања из Министарва пољопривреде и заштите животне средине - 
заштита природе, у износу од  200.000,00 динара. 

 
Планирана средства:                Извршиоци: 
Министарво пољопривреде и заштите                                                         
животне средине: 200.000,00 динара                                                                  Предузеће 
Сопствена средства: 450.000,00 динара 
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1.7. Мониторинг спелеолошких објеката 
 

 Валоризација и инвентаризација спелеолошких објеката на подручју парка је од 
великог значаја.Започеће се са истраживањем спелеолошких објеката (пећина и јама) на 
целом подручју, са тачном локацијом, величином објекта и могућностима даље валоризације. 
Посебна активност одвијаће се у сарадњи са Друштвом истраживача “Владимир Мандић 
Манда” из Ваљева на спелеолошких истраживању подручја Јагоштице и и Предовог Крста, 
посебно Јаме код Чехове куће.  

 
Планирана средства:                Извршиоци: 
Сопствена средства: 300.000,00 динара                                                            Стручне институц. 
                                                                                                                                Предузеће 
 

2. Приоритетне мере и активности на управљању  
  културно-историјским вредностима  
 

У току године, на свим манифестацијама, сајамским наступима, презентацијама, 
организованим посетама, промовисаће се и културно-историјске вредности Националног 
парка, посебно манастир Рача и некрополе стећака у Перућцу и Растиштима. Обзиром да је 
локалитет Гајеви опремљен и са надстрешницом, столом и клупама и да наведена локација 
заједно са локацијом Урошевина, има међународни значај, водичке службе укључиће у 
туристичку понуду и ове локалитете. 
 
Планирана средства:                Извршиоци: 
Сопствена средства: 300.000,00 динара                                                            Туристичке орган. 
                                                                                                                               Предузеће 

 
3. Управљање природним ресурсима 
 
3.1. Задаци и активности на заштити и управљању шумама 
 

Активности на заштити шумских екосистема вршиће се кроз праћење стања шума на 
постављеним огледним површинама. Посеба активност на заштити шума одвијаће се кроз 
мониторинг инсеката односно сипаца поткорњака и њихово сузбијање применом 
феромонских клопки. Поред сузбијања поткорњака, у циљу заштите шума од даљег сушења, 
вршиће се и третирање пањева фунгицидима како би се спречило ширење гљива трулежница 
корена. За реализацију активности на заштити шума, планирана су средства у износу од 
4.000.000,00 динара из Буџетског фонда шума- Управа за шуме за набавку феромона, клопки 
и фунгицида и средстава суфинансирања из Министартва пољопривреде и заштите животне 
средине-заштита природе - 3.000.000 динара за ангажоване раднике на заштити шума. 
  
 По плану сеча обнављања и плану проредних сеча, у пет газдинских јединица, укупно 
је дозначено за 2015.годину 42.635,1м3 бруто дрвне запремине. На основу дозначене дрвне 
запремине, планирана производња дрвних сортимената износи 34.846 м3. Као последица 
сушења шума, извршиће се и санитарана дознака сувих стабала током године и тиме 
остварити случајни принос у износу око 10.000 м3 нето дрвне запремине. 
  
 Вршиће се и стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са 
Програмом газдовања шумама сопственика за период 2012-2021.година, у складу са 
планираним активностима за 2015.годину и за наведену активност планирана су средства из 
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Управе за шуме у износу од 5.000.000,00 динара за зараде запослених радника на приватним 
шумама. 
 

 Поред стручно-техничких послова на дознаци и отпреми сортимената, кроз стручно 
техничке послове, реализоваће се и реконструкција шумског пута у Заовинама, у дужини од 
4км, у циљу отварања шума сопственика и противпожарне заштите шума. Средства за  
наведене радове, планирана су из Буџетског фонда шума, преко Управе за шуме у износу од 
5.600.000,00 динара.  

 
Планирана је и подела садног материјала  за пошумљавање пожаришта у Заовинама и 

голети на територији општине Бајина Башта према захтеву сопственика. 
 

 Вршиће се и радови на нези засада четинара - уклањање корова у културама ГЈ 
“Комуналне шуме”, пошумљавање чистина насталих сушењем шума у одељењима 120ц ГЈ 
”Тара”, одељењима 95а, 96а, 97а ГЈ ”Црни Врх” и одељење 32б ГЈ ”Звезда”. Санација 
подручја вршиће се кроз санацију клизишта у 107-а одељењу Г.Ј.”Црни врх” површине 1,65 
ха, попуњавањем са садницама смрче и букве. 
 

Укупна површина за пошумљавање износи 5,75 ха и за наведене радове, као и за 
поделу садница сопственицима шума, планирају се средства из Буџетског фонда шума, преко 
Управе за шуме, у износу од 2.000.000,00 динара, као биолошки радови. 

У оквиру расадника наставиће се производња шумског садног материјала, школовање 
садница букве и четинара, декоративних садница, као и производња и дорада лековитог 
биља.У циљу стварања што боље семенске базе, извршиће се процена стања постојећих 
семенских објеката и издвајање нових семенских састојина четинара и лишћара. 

 
Планирана средства:        Извршиоци: 
Министарво пољопривреде и заштите 
животне средине: 3.000.000,00 динара                                                                Стручне инст. 
Управа за шуме: 16.600.000,00 динара                                                                  Предузеће 
Сопствена средства: 191.420.000,00 динара 
 
3.2. Задаци и активности на заштити и управљању ловном и риболовном фауном 
 

Активности на заштити ловне фауне спроводиће се на основу Годишњег плана 
газдовања ловиштем за ловну 2015/2016. годину, усаглашеног са средњорочним планом- 
Ловном основом (2007-2017. година). Наставиће се са започетим активностима на хватању 
дивокоза и њиховој реинтродукцији на станишта Србије, Копаоник и Столови код Краљева. 
Пројекат ”Јачање биолошких капацитета и техничке инфраструктуре за реинтродукцију 
дивокозе за погодна станишта у Србији”, финансиран од стране Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, није завршен, активности су анексом уговора 
планиране и у 2015.години.  

 
Риболовним водама Националног парка Тара, управљаће се на основу Годишњег 

програма унапређења рибарства за 2015. годину, усаглашеног са  Програмом управљања 
рибарским подручјем “Националног парка Тара” за период 2013-2022. година. 

 
На риболовним водама Националног парка Тара, вршиће се искључиво рекреативни 

риболов.  
Планирана средства:                Извршиоци: 
Сопствена средства: 9.000.000,00 динара                                                          Предузеће 
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3.3. Задаци и активности на заштити и управљању водама 
 

Активности на заштити и управљању водама вршиће се кроз мониторинг 
површинских вода, односно успостављање дугорочног осматрања и стандардизованих 
мерења површинских вода у водотоковима и акумулацијама у Националном парку. 
Планиране активности обухватиће идентификацију локалитета за узорковање воде и праћење 
физичко-хемијских и биолошких параметара. За наведену активност неопходана је набавка 
лабораторије за испитивање воде, потребна средства планирана су из Министратва 
пољопривреде и заштите животне средине -заштита природе у износу од 650.000,00 динара. 
 
Планирана средства:                Извршиоци: 
Министарво пољопривреде и заштите 
животне средине:    650.000,00 динара 
Сопствена средства: 450.000,00 динара                                                             Предузеће                                                 
 
3.4. Активности на заштити и коришћењу споредних шумских производа 

 
Споредни шумски производи су значајан природни ресурс Националног парка Тара. 

Активности на заштити споредних шумских производа, одвијаће се кроз контролу брања  и 
промета гљива, лековитог биља и шумских плодова, као и спречавање сече грана четинара. 

 
Значајан природни ресурс је и шумски отпад настао при коришћењу шума који се 

користи као биомаса за производњу чврстог горива.  
 

Планирана средства:                Извршиоци: 
Сопствена средства: 100.000,00 динара                                                            Предузеће 
                                                                                                                              
    
IV ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ И ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 
 Приоритетне задаци научно истарживачког и образовног рада произилазе из стања 
природних и створених вредности и потребе њихове заштите, очувања и унапређења.  
 

Приоритетни научно истраживачки радови су: 
 

1. Праћење процеса сушења шума у заштићеним добрима - пројекат се реализује у сарадњи 
са Институтом за шумарство - Београд и Шумарским факултетом. За наведени пројекат, 
управљач учествује кроз логистичку подршку у обезбеђивању смештаја на терену 
истраживача, подршку са теренским возилом и учешће стручних служби. 

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

3. Истраживање геолошких карактеристика подручја и израда геолошке збирке - активност 
Управљача у сарадњи са са Геолошким заводом Србије. За наведени пројекат, управљач 
учествује кроз логистичку подршку у обезбеђивању смештаја на терену истраживача, 
подршку са теренским возилом и учешће стручних служби. 

4. 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, 
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5. На основу продужења рока истраживања пројекта и у 2015. години, финансираног од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, наставиће се  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, 

6. Наставља се и пројекат праћења популације медведа помоћу електронских огрлица, 
пројекат “Мониторинг популације мрког медведа”-Биолошки факултет.За наведени 
пројекат, управљач учествује кроз логистичку подршку у обезбеђивању смештаја на 
терену истраживача и учешће стручних служби. 

7. Истраживанањe обичаја народа- планирани пројекат ,,Етнографско наслеђе Националног 
парка Тара” у сарадњи са Етнографским музејом из Београда.За наведени пројекат, 
управљач учествује кроз логистичку подршку у обезбеђивању смештаја на терену 
истраживача и учешће стручних служби. 

 
 
V  ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА 
 

1. Услови планирања и уређења простора 
 
  Планирање и изградња објеката и уређење простора у Националном парку Тара, врши 
се у складу са условима за уређење простора туристичких зона, на основу  Планова 
генералне регулације подручја Рачанска Шљивовица, Калуђерске Баре, Соколина и Ослуша. 
  
 За туристичке зоне и просторне целине за које нису донети урбанистички планови, 
планирање и изградња врши се искључиво уз предходно прибављене услове заштите 
природе издате од стране Завода за заштиту природе Србије. 
 
1.1. Легализација објеката 
  

У складу са започетим активностима на легализацији сопствених објеката, извршиће се 
израда неопходне пројектне документације за објекте на Предовом Крсту, Омару, Батури, 
Митровцу,Рачанској Шљивовици и Калуђерским Барама. 
 

Планирана средства:                Извршиоци: 
 
Сопствена средства: 400.000,00 динара                                                            Предузеће 
                                                                                      

2. Изградња и уређење грађевинског земљишта, 
  инфраструктурно планирање и уређење, санација подручја  
 
2.1. Уређење простора 
 

Активности на уређењу грађевинског земљишта односи се на планирано уређење 
простора око Центра за посетиоце на Митровцу, према Идејном решењу уређења простора 
(поплочавање каменим плочама, изградња надстрешнице, информативних паноа, шетне стазе 
и дрвеног мобилијара), уређење видиковаца Соколарица и одржавање постојећих 
видиковаца, обнављање дрвених табли и путоказа на простору Националног парка Тара, 
обнављање дрвеног мобилијара на шетним стазама, израда табле -капије на Предовом Крсту.   
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 Вршиће се и обнављање табли и путоказа, обележавање пешачких, планинарских 
бициклистичких стаза у сарадњи са невладиним организацијама и другим заинтересованим 
субјектима.  
 
Планирана средства:                Извршиоци: 
Сопствена средства: 9.000.000,00 динара                                                          Предузеће 
                                                                                                                              
2.2. Инфраструктурно планирање  
 
Инфраструктурно планирање и изградња односи се на: 
 
1.) Канализација Митровац - активност се односи  на израду пројектне документације 
према идејном пројекту и условима Завода за заштиту природе Србије и набавку колектора - 
пречишћивача за отпадне воде за сопствене, изграђене објекте: Центар за посетиоце, 
лугарницу и ловачки дом на Митровцу. За наведену активност планирана су средства 
суфинансирања из из Министратва пољопривреде и заштите животне средине -заштита 
природе у износу од 3.000.000,00 динара. 
 
Планирана средства:                Извршиоци: 
Министарво пољопривреде и заштите                                                          Стручне институције 
животне средине: 3.000.000,00 динара                                                              Предузеће 
Сопствена средства: 2.500.000,00 динара. 
 
2.) Грађевински радови на објектима Предов Крст – инвестиција се односи на замену 
шиндре на крову објекта предвиђеног за адаптацију у Музеј шумарства. 
 
Планирана средства:                 Извршиоци: 
Сопствена средства: 1.500.000,00динара                                                            Предузеће 
 

3.) Пројектовање, изградња и одржавање путева – редовна активност на реконструкцији  
шумских  путева у свим радним јединицама, санације регистрованих клизишта и изградња 
шумских влака. Наведени путеви су у функцији газдовања шума и суфинансирају се из 
Буџета Републике Србије, преко Министарства пољопривреде и заштите животне средине-
Управа за шуме, у износу од 4.300.000,00 динара. 
 
Планирана је реконструкција и санација шумских путева,као и изградња шумских влака у 
газдинским јединицама “Црни Врх” и “Тара”, укупне дужине од 6,5км : 

 
Газдинска јединица “Црни Врх”  КМ 
1.Реконструкција пута “Биљег-Испод Ливадице” 2,5 
2.Санација пут за Невељски поток 0,07 
3.Санација пут Козуља 0,13 
4.Санација пут В. Батура 0,1 
5.Изградња шумских влака  1,2 
Газдинска јединица “Тара”  

1.Изградња шумског пута 
 “Тисово брдо - Бесеровачке баре” 

 
2,5 

Укупно: 6,5 
 

Планирана средства:                     Извршиоци: 
Управа за шуме: 4.300.000,00 динара                                                                     Предузеће 
Сопствена средства: 3.700.000,00 динара 
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4.) Набавка радних машина и опреме- инвестиција се односи на набавку моторних тестера 
за потребе газдовања шумама, односно коришћења шума. За потребе расадничке производње 
неопходна је набавка радних машина косачице и тримера за траву, фрезе за обраду 
земљишта и друго. 
 

Планирана средства:                      Извршиоци: 
Сопственасредства: 1.080.000,00 динара                                                                 Предузеће 
 
5.) Набавка котлова на биомасу – инвестиција се односи на замену котла на дрва и котла на 
нафту, са новим котлом на биомасу на Митровцу и у управној згради у Бајиној Башти.  
 
Планирана средства:                     Извршиоци: 
Сопственасредства: 3.300.000,00 динара                                                             Предузеће 
 
6). Набавка опреме – рачунарска опрема - односи се на набавку рачунарске опреме ( 
рачунара и штампача), за потребе стручних служби предузећа. Планирана средства за 
набавку  рачунара и штампача из средстава суфинансирања  из Министарства пољопривреди 
и заштите животне средине- заштита природе износе 150.000 динара, а остало су сопствена 
средства.  
 

Планирана средства:                      Извршиоци: 
Министарво пољопривреде и заштите                            
животне средине: 150.000 динара                                                                             Предузеће 
Сопствена средства: 250.000,00 динара 
 
7). Набавка опреме - остала опрема-односи се на набавку  пројектора за потребе 
презентација, фотоапарата и макро објектива на постојећи фотоапарат. Планирана средства 
за набавку  наведене опреме из Министарства пољопривреди и заштите животне средине- 
заштита природе износи 150.000 динара. 
 

Планирана средства:                      Извршиоци: 
Министарво пољопривреде и заштите                            
животне средине: 150.000 динара                                                                             Предузеће 
Сопствена средства: 200.000,00 динара 
 
 

VI  ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
 

1. Задаци на развоју културно-образовних и  
  информативно-пропагандних активности 
 
1.1. Медијско приказивање 
 
 Вршиће се континуирана сарадња са локалним, регионалним и републичким 
штампаним и електронским медијима (текстови, репортаже, снимање и емитовање 
манифестација поводом обележавања еколошких датума, едукативне емисије и рад са 
школском децом, спортско-рекреативне активносту у парку, еко кампови и друго). За 
медијско приказивање, односно снимање свих догађаја по захтеву управљача и емитовање на 
локалној телевизији и радију, као и размена информација и прилога  са регионалним 
станицама и прекограничном општином Сребреница, планирана су средстава суфинансирања 
из Министартва пољопривреде и заштите животне средине - заштита природе у износу од 
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300.000,00 динара. 
 
 Информативна активност огледаће се и кроз израду Периодични билтен ,,Национални 
парк Тара“, израда и штампање ,,Туристичког информатора НП Тара“, ажурирање сајта 
Предузећа. 

Планирана средства:                    Извршиоци: 
Министарво пољопривреде и заштите                            
животне средине: 300.000,00 динара                                                                     Предузеће 
Сопствена средства: 300.000,00 динара 
 
1.2. Штампање промотивног материјала 
 
Штампање пропагандног материјала  

 Проспект Националног парка Тара (српски и енглески језик), 
 Кесе, фасцикле, блокови, календари,флајери, 
 Брошура о медведу- у циљу промовисања резултата пројекта мониторинга популације 

медведа, планирана је израда брошуре о медведима. Средства за штампу у  износу од 
100.000,00 динара,планирана су из субвенција из Министартва пољопривреде и 
заштите животне средине - заштита природе. 

Планирана средства:                       Извршиоци: 
Министарво пољопривреде и заштите                                                                   Стручне инстит. 
животне средине: 100.000,00 динара                                                                       Предузеће 
Сопствена средства: 1.000.000,00 динара 
 
1.3. Едукативно-промотивне активности  

 Периодичне мултимедијалне презентације у Центру за посетиоце на Митровцу,  
 Сезонске теренске презентације за групне посете на локалитету ,,Тепих ливада“, 
 Вођење програма за туристичке групе на подручју НП Тара, 
 Заједничке промотивне активности са Парком природе Мокра гора, ,,Шарганском 

осмицом“ и ,,Андрић градом“ у Вишеграду,(реципрочни излетнички програми), 
 Периодичне презентације Националног парка Тара у земљи и иностранству поводом  

изложбе ,,Национални парк Тара“, аутора Ирене Бекер и Сабо Беле, у сарадњи са 
ТОС-е, 

 Организовање изложбе са Фото сафарија ,,Тара 2014“ у Бајиној Башти (у септембру), 

 Организовање Фото сафарија ,,Тара 2015“ у сарадњи са Б. Сабо и ТОС-ом (у 

септембру), 

 Међународни сајам туризма у Београду – заједнички наступ са Асоцијацијом 
националних паркова или СТЦ „Бајина Башта“ у оквиру штанда ТО Регије Западна 
Србија. Време одржавања: 19-22.02.2015.године, 

 Међународни сајам лова и риболова, туризма, екологије и шумарства у Новом Саду – 
заједнички наступ са Асоцијацијом националних паркова., 

 Међународни сајам заштите животне средине у Београду - ECOFAIR - заједнички 
наступ са Асоцијацијом националних паркова (октобар), 

 Међународни сајам туризма у Новом Саду, 
 Сајам пољопривреде у Новом Саду, 
 "Камп младих ренџера" – Камп младих ренџера Националног парка Тара, 

организује се од 2006. године са циљем да едукује младе о улози, вредностима и 
начину функционисања заштићених подручја са фокусом на улогу и значај ренџера у 
њима. Промоцију кампа  вршићемо у оквиру сајамских манифестација и тематских 
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теренских презентација. Време одржавања: јул. 
 "Пангеа – еко камп 2015" – од 2012. године подржавамо активности експедиције 

Мајка Хорна и Програма младих истраживача на организацији и реализацији 
међународног еко камп у коме је до сада учешће узело преко 20 волонтера из 
иностранства и око 50 ученика из Краљева. Најављена је организација и трећег  
"Пангеа – еко кампа 2015" у другој половини августа. 

 "Горански камп" - Покрет горана Србије уз подршку Електропривреде Србије и 
Националног парка Тара, већ шест година,  организује камп за ученике који су се 
истакли из биологије, на горанским радионицама и активностима из области заштите 
животне средине. Упоредо са кампом, организује се изложба радова горанске 
сликарске колоније. Управљач помаже реализацију теренских активности и 
упознавање са вредностима парка, а изложба ће бити постављена у Центру за 
посетиоце у Бајиној Башти. Време одржавања: август. 

 Обележавање еколошких датума – као и претходних година спроводићемо 
активности на подизању еколошке свести и организовању различитих манифестација 
поводом значајних еколошких датума( едукативне радионице, акције чишћења, 
изложбе, трибине, и сл.) како са децом из локалних основних и средњих школа тако и 
са ученицима из других градова, извиђачима и спортским клубовима. Посебно ће се 
обележити Дан заштите природе -11 април - организовањем “школског часа “ у 
интерактивној радионици у Центру за посетиоце у Бајиној Башти, као и 
организовањем акције “Пролећно чишћења Таре” у сарадњи са Војном 
установом”Тара”. 

 Теренска наставе и екскурзије – реализација едукативних активности са ученицима 
основних и средњих школа и студентима биологије, шумарства, географије и туризма. 

 
Планирана средства:                      Извршиоци: 
Сопствена средства: 300.000,00динара                                                                   Предузеће 
                                                                                                                                     Други корисн. 
 

1.4.  Центри за посетиоце 
                                                                                                                            
 Информативни рад на Инфопулту у Центру за посетиоце на Митровцу, Контролно- 
информативном пункту на језеру Перућац и Центру за посетиоце у Бајиној Башти, одвијаће 
се континуирано током целе године, са посебним акцентом на едукативним програмима у 
тз”Шумском биоскопу “ на Митровцу. За набавку адекватне униформе и опреме за запослене 
водиче и информаторе у центрима за посетиоце, планирана су средстава суфинансирања из 
Министартва пољопривреде и заштите животне средине - заштита природе у износу од 
150.000,00 динара. 
 

Планирана средства:                      Извршиоци: 
Министарво пољопривреде и заштите                            
животне средине: 150.000,00 динара                                                                       Предузеће 
Сопствена средства: 150.000,00 динара 
 
1.5. Издавачка активност 
 

 Штампе Лексикона Националног парка Тара у издању Службеног гласника Србије, а 
у сарадњи са Географским институтом ” Јован Цвијић“ -Београд, 

 Фотомонографија ,,Национални парк Тара“ (децембар),Израда и штампа: Скрипта 
,,Национални парк Тара“ са Практикумом за туристичке водиче, 

 Монографија ,,Пећине у Националном парку Тара“, Аутор: Fabrizio Bosko. 
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Наведене активности реализоваће се ако се обезбеде средства по пројектима из разних 
фондова. 

 
VII САРАДЊА  
 

1. Сарадња и партнерство са локалним становништвом  
   и осталим корисницима у заштићеном подручју 
 

Сарадња са локалном заједницом одвијаће се кроз све већу заступљеност локалне 
заједнице, заинтересованих субјеката за развојне и одрживе пројекте. Посебна активност 
одвијаће се са локалним становништво кроз едукативне програме о могућностима органске 
производње, екотуризма и других развојних пројеката у самом парку.  

 
Сарадња ће се одвијати и са другим значајним субјектима на територији Националног 

парка Тара и локалном самоуправом, посебно у питањима решавање проблема комуналних 
питања и инфраструктурних пројеката. 
 
Планирана средства:                      Извршиоци: 
Сопствена средства: 2.000.000,00 динара                                                                Предузеће 
                                                                                                                                      Други корисн. 

 
2. Сарадња са невладиним организацијама 
 
 Сарадња са невладиним органитацијама одвијаће се кроз подршку пројеката који 
доприносе промовисању подручја, подизању еколошке свести, пројекти из екотуризма и 
свим развојним пројектима. 
 
  Посебна активност планирана је и на подршци невладиним организацијама на 
организацији рекреативних манифестација као што су “Авантуристичка трка Тара 2015“ -  
СК "Алти" из Београд, „Тара опен” - такмичење у оријентирингу, „Тара маратон” 
ултрамаратонска трка, подршка пројекту ,,Пријатељство на Дрини“, сарадња са туристичком 
агенцијом "Авантурија" за постављање адреналин полигона, сарадња са удружењем “Медс 
Тара” на постављању интернационалне архитектонске радионице на Тари идр. 
 
Планирана средства:                      Извршиоци: 
Сопствена средства: 200.000,00 динара                                                                    Предузеће  
                                                                                                                                    Други корисн. 
 

3. Међународна сарадња и удруживање заштићених подручја Србије и 
других заинтересованих паркова из окружења 
  

Сарадња и размена искустава одвијаће се непосредно између самих националних 
паркова и других заштићених добрима, као и преко активности Асоцијације националних 
паркова и заштићених подручја Србије. Сарадња између паркова и заштићених добара 
вршиће се и у оквиру Асоцијације паркови Динарида и Еуропарк федерације, посебно на 
обуци, размени искустава, заједничким прекограничним пројектима и др. 

 
Посебна сарадња одвијаће се у оквиру пројеката које подржава Светски фонд за 

заштиту природе -WWF, а у нарочито у прекограничној сарадњи. Активна сарадња одвијаће 
се и у оквиру ИПА-а пројеката и осталих међународних фондова. 
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Планирана средства:                      Извршиоци: 
Сопствена средства: 300.000,00динара                                                                    Предузеће 
                                                                                                                                      Други корисн. 
 

4. Сарадња са информативним гласилима и стручним часописима  
 

Наставиће се сарадња са информативним гласилима како на локалном тако и на  
регионалном и републичком нивоу, не само са електронским гласилима већ и штампаним 
гласилима, локалним и републичким новинама. Посебна активност је сарадња са стручним 
часописима као што су “Шумрство”, “Заштита природе”, “Еко ревија”, ревија “Лов и 
риболов”, “Шуме”.  

 
Планирана средства:                      Извршиоци: 
Сопствена средства: 100.000,00 динара                                                                   Предузеће 
                                                                                                                                      Други корисн. 
 

5. Остале активности 
 
 Предузеће ће у складу са својим овлашћењима спроводити и остале активности везане 
за своју делатност и пословање, као што су обавезе накнада за посечено дрво, комуналне 
таксе, накнада за животну средину и друго. 
 
Планирана средства:                      Извршиоци: 
Сопствена средства: 20.000.000,00 динара                                                             Предузеће 
                                                                                                                                      
 
VIII  ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
 
 

 Извори потребних средстава  су: 
 

1. Прихода које оставује Предузеће од обављања делатности--------------266.150.000,00 динара, 
 
2. Приход од накнада за коришћење вредности парка------------------------31.000.000,00 динара, 
 
3.Наменска средства из Буџета Републике Србије-----------------------------35.900.000,00 динара, 
 

  3.1.Стручни послови у шумама сопственика------------------------10.600.000,00 динара, 
  -  газдовање приватним шумама-----------------------------------5.000.000,00 динара, 
  -  реконструкција шумског пута Заовине----------------------- 5.600.000,00 динара, 

 

 3.2.Суфинансирање из Буџетског фонда за шуме-------------------10.300.000,00 динара, 
                     - реконструкција и санација шумских путева -----------------  4.300.000,00 динара, 
            - биолошки радови (саднице и пошумљавање ) --------------   2.000.000,00 дианра, 

           - заштита шума (набавка феромона,клопки и фунгицида) ---4.000.000,00 динара. 
 
 3.3.Суфинансирање Програма управљања----------------------------15.000.000,00 динара. 

 
Укупни приход --------------------------------------------------------------------333.050.000,00 динара. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 
 
 

I                                 П Р И Х О Д 
 

 
Ред.
бр. 

ИЗВОРИ ПРИХОДА 

 
ИЗНОС У ДИН 

 
1.Средства буџета Републике Србије 

 
35.900.000,00 

 
 
 
1. 

1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине 
 

25.300.000,00 
1.1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине – суфинасирање програма  

 
15.000.000,00 

1.1.2. Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине – Управа за шуме 

 
10.300.000,00 

 

1.4. Остала средства Републике Србије-приватне шуме 
 

10.600.000,00 
1.5. Остала средства  

 
2. 

2.Сопствени приходи  
 

297.150.000,00 

2.1. Приходи  од обављања делатности 
 

266.150.000,00 

2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја 
 

31.000.000,00 
2.3 . Остали сопствени приходи   

 
3. 

3.Средства буџета јединице локалне самоуправе     
  

4. 
 

4. Средства донација, поклона и помоћи  
  

  
У к у п н о   п р и х о д 

 
333.050.000,00 

 

 
    

ПЛАНИРАНИ РАСХОД  
 

 

 

Врста расхода 

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 
1. Буџет РС 

 
 

2. Соп. 
приход 

 
 

 
Укупно 

Мин.пољ.и 
заштите 

Управа за 
шуме 

1.Управљање природним 
вредностима 

 
7.500.000 

 
 

53.850.000 
 
 

 
61.350.000 

 
1.1. Чување подручја и  
одржавање подручја 

 
6.850.000 

 
 

51.150.000 
 

 
58.000.000 

1.1.1. Бруто зараде чувара,   
  

4.500.000 
 

  
6.000.000 

 
 

10.500.000 
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1.1.2. Остали трошкови 
чуварске службе (гориво,  
дневнице, службена одећа и 
обућа,  инструменати и опрема) 
 

700.000  450.000  1.150.000 

1.1.3.Теренско возило 
 

   1.350.000  150.000      1.500.000 

 
1.1.4.Противпожарна заштита 
 

      300.000    550.000      850.000 

1.1.5.Бруто зараде осталог 
особља запосленог на пословима 
управљања заштићеним добром 

  35.000.000  
 

35.000.000 

1.1.6. Материјални трошкови на 
управљању заштићеног подручја 
( трошкови грејања, птт, 
струје, воде, горива, 
канцеларијског материјала и др)  

  9.000.000  9.000.000 

 
1.2.Праћење стања 
природних вредности 
 

  450.000  450.000 

 
1.3.Мониторинг ливадских 
станишта 
1.3.1.Ангажовање 
ботаничара 
1.3.2.Бруто зараде радника 
 

 
100.000 

 

 
 
 

250.000 

 
 

350.000 

 
1.4. Мониторинг биљака 
 

  300.000  
 

300.000 

1.5.Мониторинг фауне 350.000  950.000  1.300.000 

Крупне звери 200.000  500.000  700.000 
1.5.1.Бруто зараде запослених 
 

  400.000  400.000 

1.5.2.Материјални трошкови 
-набавка камера замки   
 
 

200.000 
 

 100.000  300.000 

Птице 150.000  450.000  600.000 
1.5.3.Бруто зараде запослених   350.000  350.000 

1.5.4.Ангажовани орнитолози 150.000  100.000         250.000 

1.6.Мониторинг климе 
 

200.000  
 

450.000 
 650.000 

1.6.1.Бруто зараде запослених   350.000  350.000 
1.6.2.Набавка метеоролошких 
интрумената 

200.000  100.000  300.000 

1.7. Мониторинг спелеолошких 
објеката 

  300.000  300.000 

1.7.1.Бруто зараде запослених   200.000  200.000 
1.7.2.Материјални трошкови 
 

  100.000  100.000 

2.Управљање културно-
историјским вредностима  
 

 
 

 300.000  300.000 
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3.Управљање природним 
ресурсима 
 

3.650.000 16.600.000 191.420.000  211.670.000 

3.1.Управљање шумама 3.000.000 16.600.000 181.870.000  
 

201.470.000 

  
Заштита шума 

 

3.000.000 
4.000.000 

 
3.000.000 

 
 

 

10.000.000 

3.1.1.Набавка феромона, 
клопки и фунгицида и други 
материјални трошкови 

 4.000.000 1.000.000  5.000.000 

3.1.2.Ангажовани радници на 
заштити шума 

3.000.000  2.000.000  5.000.000 

 
Коришћење шума 
 

  176.870.000  176.870.000 

3.1.3.Бруто зараде запослених   80.930.000  80.930.000 

3.1.4..Материјални трошкови 
на коришћењу шума 

 
 

 
 

48.440.000 
 

 
48.440.000 

3.1.5.Услуге у шумарству   47.500.000  47.500.00 
Стручно-технички послови 
у приватним шумама 

 10.600.000 1.000.000  11.600.000 

3.1.6.Шуме сопственика-
стручни послови 

 5.000.000    

3.1.7.Отварање шума -  
пут Заовине 

 5.600.000 1.000.000  6.600.000 

 
Биолошки радови 
3.1.8. Пошумљавање 

 2.000.000 1.000.000  3.000.000 

      
3.2.Управљање ловном и 
риболовном фауном 

  9.000.000  9.000.000 

3.2.1.Материјални трошкови 
службе лова и риболова 

  2.000.000  2.000.000 

3.2.2.Бруто зараде  радника    7.000.000  7.000.000 

3.3.Управљање водама 650.000  450.000  1.100.000 

      
3.3.1.Набавка инструмената за 
испитивање воде 

650.000        100.000  750.000 

3.3.2.Гориво   70.000  70.000 

3.3.3.Бруто зараде  радника   280.000        280.000 

3.4.Активности на 
коришћењу споредних 
шумских производа 

  100.000  100.000 

УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА      

 

1.Планирање, изградња и 
уређење простора 
 

3.300.000 4.300.000 21.930.000  29.530.000 

 
1.1. Легализација-пројекти 

  400.000  400.000 



ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“ 
19 

 

 

1.2.Уређење простора 
 

  9.000.000  9.000.000 

1.1.1. Бруто зараде службе 
уређења простора 

  7.000.000  7.000.000 

1.1.2.Материјални трошкови   2.000.000  
 

2.000.000 
1.2.Инфраструктурн 
пројекти-инвестиције 

3.300.000 4.300.000 12.530.000  20.130.000 

1.2.1.Канализација Митровац 
 

3.000.000 
 2.500.000  5.500.000 

1.2.2.Грађевински радови 
Предов Крст 

  1.500.000  1.500.000 

1.2.3.Изградња и 
реконструкција путева 

 
4.300.000

  
3.700.000  8.000.000 

1.2.4.Набавка радних машина 
за шумарство 

  1.080.000  1.080.000 

1.2.5.Набава котлова на 
биомасу 

  3.300.000  3.300.000 

1.2.6.Набавка опреме-
рачунарска опрема 

150.000  250.000  400.000 

1.2.7.Набавка опреме - 
пројектор,објектив,фотоапа
рат и друго 
 
 

150.000 
 
 

      200.000  350.000 

 
ПРОМОЦИЈА 

     

1.Промоција вредности 
парка 

550.000  1.750.000  2.300.000 

1.1.Медијско приказивање 
 

300.000 
 

 
300.000 

            600.000  

1.2.Штампани промотивни 
материјал (брошура о 
медведу, проспекти остали 
пром.материјал ) 

 
100.000 

 
 1.000.000          1.100.000 

1.3.Едукативне-промотивне 
активности 

     
 

   300.000 
       300.000 

1.4.Центри за посетиоце-
униформа и опрема за водиче  

150.000      150.000  300.000 

САРАДЊА     

1.Сарадња са локалном 
заједницом и осталим 
корисницима 
 

 2.000.000  2.000.000 

2.Сарадња са невладиним 
организацијама 

 200.000  200.000 

3.Међународна сарадња и 
сарадња са другим 
заш.добрима 

 300.000  300.000 

4.Сарадња са 
информативним гласилима 

 100.000  1000.000 

5. Остали некатегорисани  20.000.000  20.000.000 
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трошкови 
5.1. Остали трошкови 
(комунална такса, накнада за 
посечено дрво, таксе, помоћи, 
надзорни одбор, нематеријални 
трошкови и др) 

 20.000.000  20.000.000 

     

 
 

15.000.000 
 

20.900.000 
   

 
Укупно расходи 

 
35.900.000 

 
291.850.000 

 
 

 
  327.750.000 

 

  
ЈП ”Национални парк Тара”                                                                                         

зам.дир 
Љубомир Рајаковић - дипл.инг.шум 
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