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УВОД  
 
 
 
 Програмом управљања  Националног парка Тара за 2011. годину, дефинисани су основни 
циљеви на заштити, очувању и унапређењу  природних и културних вредности Националног парка 
Тара, у циљу унапређења стања заштићеног подручја, даљих научних истраживања, презентације и 
популаризације 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, презентацију и 
популаризацију вредности Националног парка, уређење подручја и изградњу објеката у 
Националном парку, успостављање и развој туристичких, рекреативних и других 
развојних функција Националног парка.  
 Планирани задаци одвијани су у постојећој организацији и структури запослених, са 
укупно запосленим бројем извршилаца од 205, као и ангажовању повремених радника у 
шумарству, премеру и обележавању граница. 
  Материјално-финасијски услови директно су били везани за тржишна кретања и 
укупну ситуацију у окружењу, пошто највећи део прихода остварује се из прихода од 
обављања делатности.Такође, материјално-финасијски услови умањени су у односу на 
раније године због реституције дела шума. Очекивани приливи из Буџетског фонда,по 
неким позицијама, остварени су у мањим износима, што је утицало и на реализацију 
планираних активности. 
  Поједини планирани задаци  нису реализовани из разлога што Предузеће није имало 
финансијских средстава за све планиране задатке. Реализација наведених активности је 
директно зависила од прилива планираних наменских средстава из буџета Републике или 
други фондова као што је решавање питања одвода отпадних вода на Митровцу и такве  
активности поново се планирају или се њихова започета  реализација наставља. 
 
ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ  
 

1. Активности на заштити природних и културних вредности 
 

• мониторинг популација врста  које су трајно заштићене законском 
регулативом, посебно праћење стања преосталих јединки Панчићеве 



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗА 2011.ГОДИНУ 
 

 
 

ЈП“НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА-БАЈИНА БАШТА 
3 

оморике на локалитету Црвени поток и очувању овог јединственог 
станишта, 

• мониторинг популације медведа, 
•  активности на мапирању станишта и врста у складу са две директиве ЕУ 

(Директива о стаништима и Директива о птицама) а у циљу израде плана 
управаља за Натура 2000, у оквиру  еколошке мреже Натура 2000, 

• обнављање граница и ознака резервата природе у складу са правилником, 
као и обнављање и уређења видиковаца Сјенич и Ослуша, 

• археолошка истраживања и  конзервација некропола стећака на локацији 
Мраморје у Перућцу . 

 
2. Активности на заштити и унапређивању шумских екосистема 

 
• реализовани планови заштите и унапређивања шумских екосистема, 
• мониторинг шумских екосистема кроз премер шума у ГЈ»Звезда «и ГЈ»Црни 

Врх» и урађена је Посебна основа за газдовање шумама за ГЈ»Звезда» за 
период 2011-2020.годину, 

• активности на нези и гајењу шума, расадничка производња, повећање 
шумовитости кроз пошумљавање у државним и приватним шумама, 

• стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са Привременом 
годишњем планом газдовања шумама са правом својине за 2011.годину, 

• санација површине оштећене ветролом у ГЈ»Црни Врх», 
• мониторинг шумских екосистема кроз праћење фитопатолошких и 

ентомолошких обољења, 
• мониторинг семенских састојина. 

 
3. Активности на заштити и унапређивању ловне и риболовне фауне 

 
• праћење стања ловне и риболовне фауне, 
• заштита и прихрањивање медведа и срне, 
• праћење популације дивљачи, 
• порибљавање вода са поточном пастрмком, 
• спортски риболов. 
 

4. Активности на планирању, изградњи и уређењу простора  
 

• урађен Просторни план подручја посебне намене Националног парка Тара,  
• започето партнерно уређење на Предовом Крсту, 
• уређење шетне стазе Рача, 
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• реконструкција планинарског дома Предов Крст, 
• инвестиција у Управној згради у Бајиној Башти 
• уређење Центра за посетиоце Митровац, 
• реконструкција саобраћајнице на Митровцу, 
• изградња и реконструкција шумских путева у дужини од км 26,9 км. 

 
5. Активности на презентација и популаризација парка 

 
• активности Центра за посетиоце Митровац (презентације,  
промоције, »шумски биоскоп»), 

• едукативни Камп младих ренџера, 
• посебне туристичке активности, 
• активности у Центру за посетиоце у Бајиној Башти(изложбе, промоције), 
• промоције на сајмовима и медијима, 
• обележавање 30 година постојања Националног парка, 
• израда пропагандног материјала. 
 

6. Активности на чувању и управљању парка 
 

• рад чуварске службе на успостављању унутрашњег реда, 
• обнављање граница Националног парка и израда катастара објеката у 

Националном парку, 
• континуирано одношење отпада, 
• доношење Одлуке о накнадама, 
• доношење Студија о НП Тара за израду Закона о националном парку Тара, 
• управљачки документи у изради: Колективни уговор, Акт о систематизацији 

и Закона о националном парку Тара, План управљања Националног парка 
Тара за период 2012-2021.година. 

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

Чување подручја и унунтрашњи ред у заштићеном подручју спроводила је  служба 
надзора кроз редовну контролу активности у Националном парку и регистровање 
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бесправних радњи. У три склучаја регистрована је бесправна градња објеката. Највећи део 
активности службе надзора односио се на утврђивање стања грађевинских објеката за 
потребе примене одлуке о накнадама, потом обележавање граница парка, као и послови 
водича при различитим посетама. 

 
А.2. ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА 
 
  
 Током године извршено је обнављање граница Националног парка Тара у делу 
Калуђерских Бара према Љутом пољу, потом граница у газдинским јединицама Звезда и 
Црни Врх.Поред службе надзора за обележавање граница ангажована је и услужна 
геодетска радња, као и повремени радници. Уговором о суфинансирању Програма 
управљања Националног парка Тара за 2011. годину (број  уговора 401-00-00184/11-03 од 
24.05.2011.године) суфинансиране су активности на: чувању, одржавању и презентацији 
заштићеног подручја и то за зараде чуварске службе на обележавању граница  парка. 

Извршено је снимање ГПС-ом свих објеката који подлежу накнадама у 
Националном парку Тара.  

Преко Асоцијације националних пркова и заштићених добара за потребе рада 
служби, кроз два пројекта, добијено је теренско возило, гпс, четири мотороле, двоглед за 
ноћно посматарње, два компјутера и један штампач. 
 Настављено је и континуирано одношење комуналног отпада са подручја 
Националног парка Тара, као и ванредна чишћења према указаним потребама, посебно на 
приобаљу језера Перућац и за наведену активност утрошено је 1.357.520,00 динара. 
 Управљачка активност осталих стручних служби одвијала се кроз активно учешће у 
припреми Студије о Националном парку Тара, припреми Закона о Националном парку 
Тара, изради Колективног уговора и Акта о систематизацији, као и усаглашавању Одлуке о 
накнадама са осталим заштићеним добрима и њено усвајање од надлежног министарства. 
Стручне службе, у складу са делокругом својих послова, обављале су своје задатке и 
планиране активности. 
 Значајна је и активност на прекограничној сарадњи и изради пројеката за ИПА 
фондове. У складу са конкурсом за ИПА фондове са Црном Гором, конкурисали смо за 
средства за опремање визиторског центра у Бајиној Башти, возило и презентацију парка. У 
оквиру конкурса за ИПА фондове са БиХ, заједно са Заводом за заштиту  природе из 
Бањалуке, апликацирали смо за израду студије о резервату биосфере и проглашење 
подручја резерватом биосфере. 
 
А.3. ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 
 Презентација и популаризација Националног парка Тара вршена је  кроз различите 
активности, сајамске наступе, промоције и манифестације, обележавање 30 година 
постојања Националног парка, сарадња са медијима, издавању и штампању пропагандног 
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материјала, спровођењу едукативног програма Кампа младих ренџера,  кроз посебне 
активности Центра за посетиоце Митровац и Центра за посетиоце у Бајиној Башти. 

Током године биле су повећане активности на презентацији и промоцији 
Националног парка Тара, јер се радило о јубиларној години, 30 година од проглашења 
простора Таре за национални парк. Одржано је више изложба, промоција, презентација, 
активна сарадња са медијима, посебно са РТС-ом, потом израда пропагандног материјала-
проспеката, карата, сувенира идр. 

 
У  Центру за посетиоце у Бајиној Башти одржане су четири изложбе:  
 
- изложба ликовне колоније Младих горана , 

- изложба „Свет риба“ – НП Тара и Природњачки музеј Београд 

- изложба слика Драгољуба Фируловић Фирул „Камен космичка прича“ –Дани раче 
украј Дрине „Рачанска баштина“ 

- изложба „Небески ловци“ – НП Тара и Природњачки музеј Београд. 

Посебно  су значајне две изложбе у сарадњи са Природњачким музејем из Београда, 
изложба риба и изложба птица. Одржано је и више промоција књига, трибина и 
презентација. 

Такође, у декади биодиверзитета, преко пројекта «Биодиверзитет је значајан-
подизање свести едукацијом« који је финансирао УНЕСКО,  преко Министарства спољних 
послова, снимљен је еколошки филм о Националном парку и сет промотивног материјала 
о биодиверзитету. 

На Међународном сајму туризма у Бриселу, у оквиру регије Западна Србија, 
Национални парк Тара је промовисан као веома значајно туристичкао подручје Србије. 
 
 
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.  
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 Број посетилаца који је посетио Центар за посетиоце Митровац износио је 13.500, 
број посетиоца који је посетио Центар за посетиоце у Бајиној Башти кроз повремене 
изложбе износио је 4.500.  
 
 
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. 

 
  
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. 

Кроз пројекат: “Управљање посетиоцима кроз улазне станиcе и центре за посетиоце 
у Националном парку Тара“, Министарство заштите животне средине, рударства и 
просторног планирања, суфинансирало је активности на уређењу центара  за посетиоце и  
пројектовању сцене „шумског биоскопа“, изради саме сцене, изради диораме, паноа и 
штампање пропагадног материјала за оба центра, као и одржавање контролно-
информативног пункта у Перућцу. 
 У Центру за посетиоце на Митровцу наплаћују се улазнице за тзв. “шумски 
биоскоп“, где се најмлађим посетиоцима парка приказују едукативни садржаји и видео 
записи о Нацоналном парку Тара. Приход од улазница за „шумски биоскоп“ износио је 
53.898,23 динара. У истом центру продају се и сувенири и промотивни материјал, тиме је  
остварени приход у износу  382.400,00 динара. 
 
 
В. РЕГУЛИСАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 
 
В.1. НЕПОКРЕТНОСТИ 
 
 
 У складу са Законом о планирању и изградњи (“Сл.гл.РС”број 72/09), извршена је 
легализацију објеката, управна зграда у Бајиној Башти, објекта котларнице и 
надстрешнице – гараже и њихова укњижба код Службе за катастар непокретности у 
Бајиној Башти. 
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 По једном предмет извршена је размена земљишта, две парцеле под шумом, од по 
један хектар површине, у газдинској јединици „Тара“. 
 
 В.2. НАДОКНАДА ШТЕТЕ 
 
 Надокнада штете односила се на надокнаду штете, власницима имовине у 
Националном парку 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. 
 
В.3. РЕСТИТУЦИЈА 
 
 Законом о реституцији, српском православном манастиру Рача враћено је 858,6 ха 
земљишта под шумом и тиме је умањена државана имовина у Националном парку Тара. 
Због специфичног карактера земљишта и изграђених објеката, простор викенд насеља 
Анатема и простор расадника на Калуђерским Барама, за сада, није враћен манастиру. 
 
 
Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА 
 
Г.1. МОНИТОРИНГ 
 

• Мониторинг популација врста  које су трајно заштићене законском 
регулативом, посебно праћење стања преосталих јединки Панчићеве 
оморике на локалитету Црвени поток и очувању овог јединственог 
станишта. Опстанак оморике на овом станишту угржен је, нема природног 
обнављања и тренутно има осам стабала оморике у овом резервату. 

• У оквиру Твининг пројекта “Јачање административних капацитета 
заштићених подручја у Србији-Натура 2000”, који се спроводи у партнерству 
између Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, 
као партнера из Србије, са једне стране и аустријске Агенције за животну 
средину и грчке организације Европски центар за јавно право, са друге 
стране, вршена је израда пилот пројекта плана управљања Националног 
парка Тара-Натура 2000, односно дефинисање и  мапирање станишта и врста 
у складу са две директиве ЕУ (Директива о стаништима и Директива о 
птицама). 

• Мониторинг популације медведа, пројекат у сарадњи са НП Таром изводи 
Биолошки факултет из Београда. У току године обележена је још једна 
јединка медведа са сателитским одашиљачем и настављено је праћење 
јединке медведа. 
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• Мониторинг шумских екосистема кроз праћење фитопатолошких и 
ентомолошких обољења. Праћењем фитопатолошких и ентомолошких 
обољења пре свега поткорњака преко ловних стабала констатовано је добро 
здравствено стање шумских екосистема. 

• Вршен је мониторинг шумских екосистема кроз премер шумских састојина у 
ГЈ “Звезда”  и ГЈ “Црни Врх”  и урађена је Посебна основа за газдовање 
шумама за ГЈ “Звезда”  за период 2011-2020. годину. Укупни трошкови на 
таксацији износили су 6.017.268,09 динара (2.399.530,09 динара за зараде 
додатно ангажованих радника и 3.617.738,00 динара зараде запослених). 

• Мониторинг семенских састојина- пројекат ”Заштита и усмерено коришћење 
генофонда дрвећа у Националном парку Тара” изводи Институт за 
шумарство из Београда а финансира Министарство заштите животне 
средине, рударства и просторног планирања уз логистичку подршку 
Предузећа. 

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

• У циљу истраживања и упоредне анализе тоталног и делимичног премера 
шума покренут је пројекат „Перманентни метод премера шума“, пројекат 
Шумарског факултета из Београда и ЈП “Национални парка Тара“. 

• Истраживање птица и слепих мишева - пројекат “Праћење миграције птица 
и слепих мишева трајним обележавањем алуминијским маркерима 
(прстеновима)” - пројекат покренут од стране Природњачког музеја Београд 
и биће од великог значаја јер се ради о не истраженим групама животиња. 

• Поред природних вредности, прати се и стања културног наслеђа. Током 
године Републичког завода за заштиту споменика културе, из Београда, 
вршио је археолошка истраживања и  конзервацију некропола стећака на 
локацији Мраморје у Перућцу, као  припрему  за УНЕСКО-ву листу светске 
културне баштине. 

 
 
Г.2. РЕКУЛТИВАЦИЈА 
 

Услед јаког, олујног ветра током 2009.године оштећена је значајна површина под 
шумама на површини од 144 ха, у ГЈ “Црни Врх” . Извршено је уклањање ветром 
оштећених стабала, али и поновно пошумљавање површине. Радове је подржало 
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде преко Управе за шуме 
у износу од 2.928.138,00 динара. 
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Д. УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 
 
Д.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН 
 

Републичка агенција за планирање и ЈУГИНУС завршили су израду основног 
планског акта, Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Тара, којим 
је осим подручја Националног парка Тара обухваћена и њена заштитна зона, парк природе 
Мокра Гора са Кремнима и Биоском и предео изузетних одлика  Заовине. 
 
Д.2. УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 
 
 У оквиру уређења простора започето је партнерно уређења на локацији Предов 
Крст, радови ће бити завршени након реконструкције планинарског дома. Услед удара 
грома, објекат планинарски дом на Предовом Крсту је највећим делом изгорео па је била 
неопходна реконструкција. Изведени су груби грађевински радови-поново надзидано 
поткровље и подигнут кров. Укупно утрошена средства износила су 3.465.911,10 динара. 

 Уређење локалитета Митровац није изведено због тога што су каснили радови на 
рекострукцији саобраћајнице од стране Републичке дирекције за путеве. 
 У оквиру уређења простора вршено је уређење два нова видиковца у Националном 
парку, Сјенич и Ослуша, као и санација  шетне стазе  Рача. Видиковац Сјенич налази се на  
Витмировцу, поред противпожарне осматрачнице која служи и у туристичке сврхе, док је 
видиковац Ослуша истовремено полигон за полетање параглајдера и на њему је 
направљена дрвена надстршница, клупе, столови, табле и заштитна ограда. Постојећа 
шетна стаза Рача обновљена је са дрвним мобилијаром али и таблама са духовним 
порукама, што све дориноси промоцији манастира Раче и целе шетне стазе. Пројекат је 
подржало Министарство економије и регионалног развоја у износу од 1.500.000,00 динара. 
 Вршено је  редовно обнављање и одржавање заштитних ограда и мобилијара на 
осталим видиковцима и шетним стазама, као и одржавање путоказа и информативних 
табли.  
 У управној згради у Бајиној Башти, настављени су грађевински радови у 
поткровљу, у циљу формирања архиве предузећа и осталих садржаја по пројекту, 
утрошена средстава износила су  1.571.459,48 динара. 

  
Д.3. ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ 
 
 Највећи инфраструктурни пројекат на подручју Националног парка Тара била је 
реконструкција саобраћајнице на Митровцу. Радове изводи и финансира у износу од 
12.000.000 динара, Републичка дирекција за путеве по пројектној докуменатцији коју је 
израдио Нацонални парк Тара и Општинска управа Бајина Башта. 
 Извршена је и изградња и реконструкција шумских путева у дужини од 26,09 км. 
Активност је суфинансирало Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и 
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водопривреде преко Управе за шуме на дужини од 22,09 ха и уговорена су средства у 
износу од 12.149.500,00 динара за ове радове (остало за улату 6.074.750,00 динара). 
 
Д.4. ШУМАРСТВО 
 
 Обзиром да су шумски екосистеми најзначајније вредности Националног парка 
Тара, у оквиру ове области: 

• Реализовани планови заштите и унапређивања шумских екосистема са 119%, 
односно са производњом од 48.832,57м3   и отпремом од 46.327,35м или 112 
% плана. 

• Вршен је мониторинг шумских екосистема кроз премер шумских састојина у 
ГЈ “Звезда”  и ГЈ “Црни Врх”  и урађена је Посебна основа за газдовање 
шумама за ГЈ “Звезда”  за период 2011-2020. годину. Укупни трошкови на 
таксацији износили су 6.017.268,09 (2.399.530,09 динара за ангажоване 
раднике и 3.617.738 динара зараде запослених). 

• Активности на нези и гајењу шума, расадничкој производњи, повећању 
шумовитости кроз пошумљавање у државним и приватним шумама, вршене 
су у складу са Програмом заштите и уапређења шума за 2011.годину. 
Наведену активност суфинансирало је Министарство пољопривреде, 
трговине, шумарства и водопривреде преко Управе за шуме у износу од 
1.066.858,00 динара. Извршена је прореда на површини од 14,0 ха, 
попуњавање културе у Зеленици са садницама смрче, подела садница 
физичким лицима у количини од  29.411 комада за пошумљавање приватног 
поседа. 

• Вршени су стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са 
Привременом годишњем планом газдовања шумама са правом својине за 
2011. годину. Радове је финансирало Министарство пољопривреде, 
трговине, шумарства и водопривреде преко Управе за шуме у износу од 
5.700.000 динара.  

 
Д.5. ЛОВ И РИБОЛОВ 
 

Активности на заштити ловне фауне спроводиле су се на основу Годишњим планом 
газдовања ловиштем за ловну 2011.годину  који је усаглашен са  Ловном основом (2007-
2017.). Вршено је прихрањивање дивљачи, посебно медведа кроз редовно изношење хране 
на хранилишта (8865 кг кланичног отпада, 2276 кг кукуруза у клипу и 200 кг соли), као и 
обнављање ловно-техничких објеката на хранилишту Горушица. За наведене актвности 
прихрањивања утрошена су средства у износу од 241.200 динара.  



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗА 2011.ГОДИНУ 
 

 
 

ЈП“НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА-БАЈИНА БАШТА 
12 

Контрола ловне популације, у складу са годишњим планом, вршена је кроз 
санитарни одстрел 4 грла срнеће дивљачи од планираних 17, дивокозе  два грла од 
планираних 33 и две дивље свиње од планираних 18. 

Риболовним водама Националног парка Тара управљало се на основу годишњиег 
програма унапређења рибарства, који је усаглашен са Средњорочног програма унапређења 
рибарства на подручју Националног парка Тара за период од 2008-2012. година. Вршено је 
праћење стања ихтиофауне у риболовним водама, као и порибљавање са 5500 комада 
млађи поточне пастрмке у риболовним водама језера у Заовинама и за наведену активност 
издвојена су средства од 217.800,00 динара. 

За рекреативни риболов укупно је продато 105 годишњих дозвола по различитим 
категоријама и 49 комада доплатних дозвола за рекреативни риболов и тиме је остварен 
приход од 429.900,00 динара. 

Преко Асоцијације националних паркова, добијена је опрема за функционисање ове 
службе: компјутер, штампач, гпс, четири мотороле и двоглед. 

 
Д.6. 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. Посебни туристички програми упознавања Националног парка Тара 
користило је више група, а највећа од њих је група туриста из Француске. 

Укупан приход од смештајног туризма, знатно је мањи него ранијих година и 
износило је 465.989,98 динара. 

 
 
II ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
А. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 
 

 Извори средстава били су: 
 

• приходи које остварује Предузеће у обављању делатности -----------------------
---------------------------------------------------------------------262.374.766,44 динара, 

 

• накнада за коришћење вредности парка---------------------18.228.504,00 динара 
 

• наменска средства из Буџета Р Србије - газдовање приватним шумама- -------
----------------------------------------------------------------------   5.700.000,00 динара,  

 

• средства по основу суфинансирања пројеката - ----------22.644.495,00 динара, 
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• средства из донација, --------------------------------------------1.702.234,56 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  
22.644.495,00 

 
 
 
1. 

1.1. Министарство животне средине, рударства и просторног 
планирања, по уговору број 401-00-00184/11-03 од 24.05.2011. –
-----------------------------------------------обележавање граница- 
                           --------------------------управљање посетиоцима 
  

 
 

2.700.000,00 
2.300.000,00 
5.000.000,00 

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

 
1.500.000,00 

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

Угов.(16.144.49
5,00) 
уплаћ. 

7.984.747,00 
1.4.Фонд за заштиту животне средине - 
1.5. Остала средства Републике Србије  

 
2. 2.Сопствени приходи  

 
280.603.270,44 

2.1. Приходи  од обављања делатности 
 

262.374.766,44 

2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја 
 

18.228.504,00 
2.3. Остали сопствени приходи   

 
3. 

3.Средства буџета јединице локалне самоуправе     
3.1. - 

4. 
 

4. Средства донација, поклона и помоћи  
1.702.234,56 

4.1. Средства УНЕСКО-а 
 

1.702.234,56 

 У к у п н о   п р и х о д 304.950.000,00 
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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  
 

8.315.181,37 
А.1.1. Бруто зараде чувара,   7.799.043,00 

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

516.138,37 

А.2. Одржавање и управљање заш.добром 
 

35.221.184,51 
А.2.1.   Бруто зараде осталог особља запосленог код управљача на  
пословима управљања заштићеним добром 

 
30.242.296,92 

А.2.2. Материјални трошкови одржавања -услуге 
 

1.157.520,00 
 

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

 
 

3.821.367,59 
А.3. Презентација 5.143.838,55 
А.3.1.Бруто зараде запослених 3.708.204,00 
А.3.2. Материјални трошкови у вези презентације вредности и развоја 
научних, образовних и културних функција, 

2.273.634,55 

А.3.3. Заснивање информационог система- 4 рачунара 160.000,00 

Укупно А.0  
 

48.680.204,43 
 
Б 

Б.0. Управљање посетиоцима 
 

 

Б.1.Улазне станице (материјални трошкови опремања пункта у Перућцу) 137.348,00 

Б.2.Центари за посетиоце ( материјални трошкови  опремања, 
пропагандни материјал,) 
Б.2.1. Грађевински радови Предов Прст (1.400.593,9+2.065.317,20) 

 
         1.159.084,05 

3.465.911,10 
 

Укупно Б.0   
4.762.343,15 

 
В 

В.0. Регулисање имовинско правних односа  

 
В.1. Непокретноси-легализација и таксе 

 
811.453,68 

В.2. Накнада  за нанету штету 89.546,00 
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Укупно В.0 

 
900.999,68 

Г. 0. Праћење и унапређење стања заштићених подручја  

 
Г 

Г.1. Мониторинг 3.617.738,00 
   Г.1.1. Бруто зараде запослених 3.617.738,00 

Г.2. Г.3.Рекултивација-санација ветролома-садни материјал  
69.200,00 

Укупно Г.0  
3.686.938,00 

Д.0. Уређење простора и одрживо коришћење природних 
ресурса 

 

 
Д 

Д.1. Просторни планови (нема материјалних трошкова) - 

Д.2. Пројекти уређења простора 
 

10.063.580,12 

Д.2.1. Бруто зараде службе уређења простора 
 

6.222.873,25 

Д.2.2.Материјални трошкови 
 

1.083.114,82 
Д.2.3.Трошкови ангажованих повремених радника 1.186.132,57 

Д.2.4. Трошкови изградње поткровља-управна зграда 
 

1.571.459,48 

Д.3. Инфраструктурни пројекти (изградња-путеви,) 
 

5.048.053,55 

Д.4.Шумарство 
 

174.731.711,5 

Д.4.1. Бруто зараде  радника 
 

83.268.271,73 

Д.4.2. Материјални трошкови 
 

37.963.439,00 

Д.4.3.Трошкови услуге у шумарству 
 

53.500.000,00 

Д.5.Лов и риболов 
 

7.921.736,51 
Д.5.1.Материјални трошкови службе лова и риболова 1.546.233,51 

Д.5.2.Бруто зараде  радника службе 6.375.503,00 
 

Д.6. Туризам (материјални трошкови) 234.197,17 

Укупно Д.0  
189.799.278,000 

 Е.0. Остали, некатегорисани трошкови  

 
 
 

Е.1. Противпожарна заштита  ( материјалних трошкова) 
 

111.681,24 
Е.2. Судски спорови  1.635.882,00 
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Е.3. Остали трошкови (накнаде општини,таксе, помоћи, управни 
одбор, нематеријални трошкови и др) 

 
53.322.673,5 

  
 

Укупно Е.0 

 
 

55.070.236, 74 

 Укупно расходи  
302.900.000,00 

 

 
 
 
             
           

ЈП”Национални парк Тара” 
директор 

др Бобан Томић 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


