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УВОД 
 

Програм управљања подручја Националног парка Тара за 2011. годину (у даљем тексту 
Програм) доноси се на основу члана 54. Став 4. Закона о заштити природе (''Службени 
гласник РС 36/09''),  у складу са Просторним планом Националног парка Тара („Службени 
гласник СРС бр.3/89) и Програмом заштите и развоја подручја Национални парк Тара за 
период 2007-2011.година. 
 Годишњим програмом за 2011. годину утврђује се динамика и носиоци посла, 
активности као и висина и извори потребних средстава за реализацију послова и задатака 
на заштити и развоју подручја Националног парка Тара. Програм представља оперативни 
план за реализацију активности, задатака и мера утврђених Програмом заштите и развоја 
подручја Националног парка Тара за период 2007 – 2011.година, са циљем унапређења 
стања природних, културно-историјских и радом створених вредности у складу са 
утврђеним режимима заштите .  
 Програм обавезно спроводе сви који управљају природним и другим добрима на 
подручју и обављају разне делатности, корисници добара и други, у складу са законима и 
прописима.  
 Задаци утврђени овим Програмом односе се на заштиту и унапређење природних и 
културно-историјских вредности и репрезентативних обележја, спречавање активности 
које могу нарушити својства Националног парка, заштитu и унапређење, 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.  

Поједини задаци из претходног периода 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,  прихода предузећа из делатности које обавља, прихода појединих 
субјеката у складу са њиховим обавезама за извршење планираних послова и задатака, 
донаторства,  и других извора у складу са законом. Неке од планираних активности поново 
се планирају или се њихова започета  реализација наставља. 
 
 
1.  ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ,  ОЧУВАЊА, 
    УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  
  

 
 У складу са утврђеним циљевима и критеријумима на заштити и развоју подручја 
Националног парка Тара  утврђених Просторним планом подручја Националног парка 
Тара и Програмом заштите и развоја подручја Националног парка Тара за период 2007-
2011. године, овим Програмом  управљања утврђују се следеће приоритетни циљеви и 
задаци:  
 

1) Заштита, очување и унапређење посебних природних вредности Националног 
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парка у циљу унапређења стања заштићеног подручја, даљих научних 
истраживања, едукације, презентације и популаризације,  

 
2) Заштита, очување и презентације непокретних културних добара и културне 

баштине подручја, 
 

3) Заштита, очување и унапређење посебних природних вредности флоре, фауне, 
вегетације, земљишта, вода, ваздуха, шума, пашњака, ливада, дивљачи, пејзажних 
и амбијенталних целина, уз њихово наменско и одрживо коришћење, 

 
4) Планско и развојно управњање шумским екосистемима, ловним и риболовним 

ресурсима и воденим екосистемима, 
 

5) Усмерени развој постојећих и нових активности, по садржају и интензитету, 
прилагођен основним функцијама Националног парка,   

 
6) Остваривање позитивних развојних функција корисника подручја Националног 

парка у делатностима које обављају,   
 

7) Развој васпитно-образовних и научно-истраживачких активности Националног 
парка,подизање еколошке свести, 

 
8) Одрживи развој подручја Националног парка и његове заштитне зоне 

усаглашавањем са граничним капацитетима коришћења природних и створених 
вредности Националног парка, подржавањем развоја туризма, спорта и 
рекреације, шумарства, пољопривреде и других делатности које су у складу са 
функцијом Националног парка; стварање услова за унапређивање квалитета 
живота становника подизањем  стандарда живота, квалитета животне средине 
уз  поштовање традиционалног градитељства и очувања етно-наслеђа. 

 
      

 
2. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ ПРИРОДНИХ И 
   КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ВРЕДНОСТИ 
 

2.1.Задаци и активности на заштити природних вредности 
 
2.1.1. Праћење стања биљног и животињског света и  
           комплетирање електронске базе података флоре и фауне 
 

Континуирану активност на подручју националног парка представља мониторинг 
популација врста  које су трајно заштићене законском регулативом . 

Пратиће се и стање ендемичних врста посебно Панчићеве оморике (Pančić)Purkyne, 
дервентанског различка Centaurea derventana, николићеве кандилке kandilke Aquilegia 
grata nikolicii  као специфичних и карактерстичних флорних одлика подручја. 
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Посебна пажња посветиће се праћењу стања преосталих јединки Панчићеве 
оморике на локалитету Црвени поток и очувању овог јединственог станишта.  

Програм електронске базе података целокупног биљног и животињског света на 
подручју парка је постављен на сајту и наставиће се са уносом података у циљу 
комплетирања базе података. База ће објединити податке свих досадашњих истраживања и 
имаће могућност ажурирања са подацима добијеним у новим истраживањима. Један од 
циљева израде базе податка, осим мониторинга и унапређивања управљања заштићеним 
вредностима и  доступност података широј јавности. 

Започеће се 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, обзиром да је Национални парк Тара предложен као део еколошке мреже 
Натура 2000,тј.значајно еколошко подручје Србије и Европе. 

 
ПЛАН. 
СРЕД. 

НП ТАРА 
ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРА

ЊА 
ИЗВРШИОЦИ 

420.000,00 
Теренске активности 180.000,00 

НПТ 
Сектор заштите и 
развоја,служба 
уређења простора Обрада и унос података 240.000,00 

укупно  420.000,00  01.02.-30.11.2011. 
 

            
 

2.2. Задаци и активности нa заштити и уређењу 
       посебних природних вредности 
 
 У оквиру активности на заштити и уређењу  посебних природних вредности, 
извршиће се обнављање граница и ознака резервата  у складу са правилником, као и 
обнављање елемената уређења видиковаца у резервату Звезда –Матића поток, обнављање 
заштитне ограде на видиковцу Бањска стена. 
 
ПЛАН.СРЕД. 
НП ТАРА ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА ИЗВРШИОЦИ 

230.000,00 

Штампа и израда табли са ознаком 
резервата 50.000,00 

 
НПТ 

Сектор заштите и 
развоја, служба 
уређења простора 

Израда и постављање мобилијара и 
обележавање резервата-теренски 
радови 

180.000,00 

укупно  230.000,00  01.02.-30.11.2011. 

 
 
2.3. Задаци и активности нa заштити 
       културно-историјских вредности 
 
 У складу са Просторним планом подручја Националног парка Тара 
(„Сл.гл.РС“бр.3/89) вршиће се и заштита регистрованог културно-историјског наслеђа 
кроз обележавање, чување и промоцију културних вредности парка. 
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 Поред манастира Раче, народног градитељства, старих заната и обичаја, за 
познавање културне баштине Националног парка Тара, значајне су некрополе стећака. 
 Започете активности Народног музеја из Београда и Републичког завода за заштиту 
споменика културе, на истраживању некропола стећака на локацији Мраморје у Перућцу и 
некропола у Растиштима, на локацији Гајеви и Урошевине, наставиће  се кроз даља 
археолошка истраживања, конзервацију, уређење локалитета и промоцију. Наведене 
активности финансира Министарство културе уз локистичку подшку Управе парка. 
 
 

ПЛАН. 
СРЕД. НП 
ТАРА 

ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА ИЗВРШИОЦИ 

90.000,00 

Теренске активности на 
истраживању и конзервацији 

150.000,00 Народни музеј-
Министарство 

културе 
 

НПТ 

Народни музеј, 
Реп. завод за 
заштиту спом. 
културе, служба 
уређења и 
презентације 
простора 

Логистика-смештај истраживача 90.000,00 

укупно  240.000,00  01.02.-30.11.2011. 
 
 
  
3. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ  И МЕРЕ НА ЗАШТИТИ  И 
   УНАПРЕЂЕЊУ  ПРИРОДНИХ  РЕСУРСА 
 
3.1.Заштита и унапређивање шумских ресурса 
 
3.1.1.Задаци и активности на заштити и 
         управљању шумским екосистемима 
 
 Плановима заштите и унапређења шумских екосистема планиране су мере на 
обнављању шумских екосистема и мере неге кроз проредне сече на укупној површини од 
795,18 ха са планираним етатом од 44.431 м3 бруто масе ( 42.079 м3-план обнављања и 
2.352- проредне сече). 
 Реализацијом наведених планова оствариће се производња дрвних сортимената у 
износу од 41.032 м3 и финансијски приходом од 214.476.450,00 динара. На основу 
планираних показатеља, планирана  накнада за посечено дрво износи 6.434.500 динара. 
 Поред стално запослених радника,највећи део планираних активности спроводи се 
коришћењем услуга,преко тендера, других правних лица. Планирани трошкови за 
услуге,преко тендера, износе 43.000.000 динара. 
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ПЛАН.СРЕД. 
НП ТАРА 

ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ ИЗВОР 
ФИНАНС. ИЗВРШИОЦИ 

225.364.799,00 

Одабир стабала и израда 
извођачких планова 

 
32.364.000,00 

 
 

НПТ 

Сектор коришћења 
шума, радне јединице 
Митровац, Предов 
Крст и Комуналне 
шуме и механизација 

Реализација мера на 
обнављању и коришћењу 
шума 

150.000.000,0 

Услуге преко тендера 43.000.000,00 
укупно  225.364.799,00  01.01.-31.12.2011. 

 

 
3.1.2.Задаци и активности на уређивању шума 
 
 На основу Закона о шумама, члана 24. и 26. („Сл.гл.РС“ бр.46/94,54/96) извршиће 
се инвентарисање ( таксација ) шумских екосистема у две газдинске јединице “Звезда” и 
“Црни Врх”  у циљу израде Посебне основе газдовања шумама у ГЈ “Звезда” за период 
2011.-2020.година и Посебне основе газдовања шумама у ГЈ “Црни врх” за период 2012.-
2021.година. За наведене радове, поред стално запослених, неопходно је ангажовање 
додатне радне снаге. 
 

ПЛАН.СРЕД. ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ ИЗВОР 
ФИНАНС. ИЗВРШИОЦИ 

7.680.000,00 

Теренске активности на таксацији 
у две газ.јединице 

 
7.500.000,00 

НПТ 
Сектор заштите и 
развоја, служба 
уређивања шума Обрада података и израда 

посебних основа газдовања  180.000,00 

укупно  7.680.000,00  01.02.-30.11.2011. 

 
 
3.1.3.Задаци и активности на газдовању приватним шумама 
 
 Газдовање приватним шумама вршиће се на  на основу Привременог годишњег 
плана газдовања шумама са правом својине за 2011.годину на територији општине Бајина 
Башта. Неопходна средства за рад службе за газдовање приватним шумама делом се 
рефундирају из Буџета, преко Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
(Управа за шуме). Очекивани прилив средстава из Буџета износи  4.000.000 динара. 

У циљу повећања шумовитости, поделиће се 52.500 комада садница смрче 
физичким лицима за пошумљавање 21,00 ха голети.    

ПЛАН.СРЕД. 
НП ТАРА 

ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА ИЗВРШИОЦИ 

3.182.270,00 

Теренске активности на 
дознаци стабала 6.000.514,00 Буџет-Управа за 

шуме-
4.000.000,00 

 
НПТ 

Сектор заштите и 
развоја, 
служба 
газдовања 
приватним 
шумама 

Трошкови (материјала, горива, 
аутоделови, хтз опрема) 

711.756,00 

Обрада података,  израда 
планова и извештавање 470.000,00 

укупно  7.182.270,00  01.01.-31.12.2011. 
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3.1.4. Задаци и активности на гајењу и заштити шума 
 

 У постојећим шумским расадницима, Луг и Калуђерске Баре, вршиће се 
школовање аутохтоног садног материјала за потребе пошумљавања и производња украсног 
садног материјала за потребе озелењавања и уређења простора. Планирани приход од 
расадничке производње износи 1.800.000 динара. 
 Преко Програма заштите и унапређења шума из Буџета очекују се средства у 
износу од 2.000.000,00 динара ( пошумљавање-подела садница – 600.000,00 динара, 
прореда  културе - 400.000,00, заштита шума-праћење штеточона-1.000.000,00). 
 У оквиру биолошких радова, као мере неге, наставиће се са мерама неге-прореда 
културе смрче у 120а одељењу ГЈ“Тара“ на преосталој површини од 14,00ха, као и  
прореда у 61ц одељењу ГЈ”Комуналне шуме”. 
 
ПЛАН.СРЕД. 
НП ТАРА ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ 

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

ИЗВРШИОЦИ 

5.400.000,00 

Теренске активности у расаднику  4.000.000,00 НПТ 
 

Буџет 
НПТ-500.000,00 
Буџет-400.000,00 

 
Буџет-1.000.000 

 
НПТ 

Сектор заштите 
и развоја, 

служба гајења 
и заштите 
шума 

Подела садница приватним лицима 600.000,00 

Мере неге у култури 900.000,00 

3аштита шума-мониторинг 1.000.000,00 

Услуге повремених радника 900.000,00 

укупно  
7.400.000,00  

01.02.-
30.11.2011. 

 
 
 
3.1.5. Задаци и активности на  успостављању унутрашњег реда 
  

Унутрашњи ред у заштићеном подручју спроводиће служба надзора кроз редовну 
контролу активности и бесправних радњи у парку. 

 
ПЛАН.СРЕД. 

 
ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА ИЗВРШИОЦИ 

7.400.000,00 

Теренске активности на 
успостављању унутрашњег реда 

6.500.000,00 
 
 

НПТ 
 
 

Минис.зашт.жив
отне сред. 

 
Служба надзора 

Трошкови материјала (гориво, 
мазиво, делови) 

900.000,00 

Опремање службе (возило,лична 
опрема,двогледи,апарати,гпс ) 

2.500.000,00 

укупно  
9.900.000,00  

01.01.-
31.12.2011. 
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3.2.Задаци и активности на заштити ловне и риболовне фауне 
 
3.2.1.Задаци и активности на заштити ловне фауне 
 
 Активности на заштити ловне фауне спроводиће се у складу са Ловном основом 
(2007-2017.) и Годишњим планом газдовања ловиштем за ловну 2011.годину (01.04.2011.-
31.03.2012.). Заштита и унапређење ловне фауне вршиће се кроз  мере прихрањивања, 
праћења стања популација, заштиту од криволова и других бесправних радњи. Планирани 
приход од ловног туризма износи 2.300.000 динара. 
 
 
  

ПЛАН.СРЕД. ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ ИЗВОР 
ФИНАНС. ИЗВРШИОЦИ 

4.250.000,00 

Теренске активности на 
мониторингу дивљачи 

4.000.000,0 

НПТ 
Сектор заштите и 
развоја, служба лова 
и риболова простора Прихрањивање дивљачи са 

одржавањем хранилишта 
250.000,00 

укупно  4.250.000,00  01.04.-31.12.2011. 
 
 

 
3.2.2. Задаци и активности на заштити риболовне фауне 
 
 Риболовним водама Националног парка Тара управља се на основу Средњорочног 
програма унапређења рибарства на подручју Националног парка Тара за период од 2008-
2012.година, а његова реализација на основу годишњег програма унапређења рибарства. 
Програмом унапређења рибарства за 2011. годину детаљније су планиране мере и 
активности на заштити и унапређењу рибљег фонда у риболовним водама Националног 
парка Тар, у складу са извештајем о стању рибљег фонда након промена водостаја у 
Перућцу. Планирани приход од спортског риболова износи 500.000 динара.  
 
  

ПЛАН.СРЕД. ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ 
ИЗВОР 

ФИНАНС. 
ИЗВРШИОЦИ 

1.200.000,00 

Теренске активности на чувању 
риболовних вода 

1.100.000,00 
 

НПТ 

Сектор заштите и 
развоја, 

Служба лова и 
риболова 

Припрема  података за израду 
Програма управљања рибарским 
подручјем 

100.000,00 

укупно  1.200.000,00  01.01.-31.12.2011. 
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4. ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ НА ПЛАНИРАЊУ  
    И УРЕЂЕЊУ  ПОДРУЧЈА 
 
4.1.Планирање и изградња 
 
4.1.1.Израда/ревизија Просторног плана 
 
 У току је израда Просторног плана подручја посебне намене Националног парка 
Тара, којим је осим подручја Националног парка Тара обухваћена и њена заштитна зона, 
Мокра Гора, Заовине и Кремна-Биоска. Обрађивач плана је Републичка агенција за 
планирање и ЈУГИНУС. 
 
4.1.2.Уређење локалитета Предов крст и  Митровац  
  
 Наставиће се започете активности на партерном уређењу и озелењавању  
локалитета Предов Крст и Митровац. Након завршетка радова на реконструкцији пута на 
Митровцу и изградњи тротоара и расвете, извршиће се, према пројекту уређења, уређење 
и озелењавање платоа Митровац. 
 На локалитету Предов Крст, наставиће се  партерно уређење, изградња дрвене 
надстрешнице-дрвљаника, стаза и озелењавање. 
 Два објекта ( апартман са гаражом и објекат магацина) извођењем грађевинских 
радови, углавном столарски и молерски, привешће се планираној намени апартмана за 
смештај и визиторског центра. Такође, планирана је и замена шиндре на крову објекта 
планинарског дома.   
.  
ПЛАН.СРЕД 
НП ТАРА 

ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ 
ИЗВОР 

ФИНАНС. 
ИЗВРШИОЦИ 

2.000.000,00 

Привођење објекта намени 500.000,00 

НПТ 

Сектор заштите и 
развоја, 

служба уређења 
простора 

Замена шиндре на крову 500.000,00 
Партерно уређење локалитета 
         Митровац -   500.000,00 
         Предов Крст-400.000,00 
         Шљивовица-100.000,00 

1.000.000,00 

укупно  2.000.000,00  01.02.-30.11.2011. 
 

 
4.1.3.Уређење рекреативних површина 
         (шетних, планинарских и бициклистичких стаза и излетишта) 
 
 У оквиру уређења рекреативних површина, вршиће се одржавање и уређење 
шетних, планинарских и бициклистичких стаза,као и атрактивних локација и излетишта. 
 Извршиће се и уређење узлетишта за параглајдинг, са опремањем као видиковац на 
Соколини као и новог видиковца на Сјеничу код новоизграђене противпожарне 
осматрачнице. 
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 У сарадњи са планинарским друштвом, извршиће се обележавање планионарских 
стаза, постављање табли и њихово промовисање. 
 Вршиће се  и обнављање постојећих, као и постављање нових путоказних табли и 
информатвно-едукативних табли. 
 
ПЛАН.СРЕД. 
НП ТАРА 

ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА ИЗВРШИОЦИ 

500.000,00 

Теренске активности на 
обележавању стаза 

100.000,00 
300.000,00 

НПТ, 
План-друштво Планинарско 

друштво, 
Сектор заштите 
и развоја, служба 

уређења 
простора, 

служба надзора 

Израда карте планинарских стаза 700.000,00 
Планинарско 

друштво-Минис. 
екон. и туризма 

Израда информативних табли 200.000,00 НПТ 

Уређење нових видиковаца Сјенич 
и Соколина 

200.000,00 НПТ 

укупно  1.500.000,00  
01.01.-

30.08.2011. 
 

 
4.1.5.Инвестиције и инвестиционо одржавање 
 
 Наставиће се започета инвестиција на управној згради, кроз уређење поткровља у 
одговарајућу намену. Простор поткровља уредиће се у просторију архиве, салу за 
састанке, библиотеку и остале садржаје у функцији управљања заштићеним подручјем. 
Планирана сопствена средства за започету инвестицију износе 1.000.000 динара. 
 Планирано постављање и уређење визиторског центра у приземљу и сутерену 
управне зграде реализоваће се донацијом из ИПА фондова, или кроз друга донаторска 
средства, уколико пројекти буду одобрени или кроз повремене изложбене поставке ако 
средства не буду одобрена. 
 У складу са Законом о планирању и изградњи (“Сл.гл.РС”број 72/09), извршена је  
пријава за легализацију свих изграђених објеката који су у функцији управљања 
заштићеним добром. У питању су комплекс објеката на Предовом Крсту ( 5 објеката) стара 
лугарница на Батури, објекат за едукацију младих у Шљивовици и објекат ловачког дома 
на Митровцу. Сви објекти су грађени у ранијим периодима, пре 2000.године и нису ни 
геодетски снимљени Да би се извршила њихова легализација неопходни су геодетски 
снимци и техничка документација изарђена од лиценцираних субјеката. Неопходна 
средства за израду пројектне документације процењују се до 1.000.000 динара. 
 

ПЛАН.СРЕД. ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ ИЗВОР 
ФИНАНС. ИЗВРШИОЦИ 

2.500.000,00 

Изградња архиве и уређење 
поткровље 

1.000.000,00 

НПТ 

Сектор заштите и 
развоја, 

Служба уређења 
простора и служба 
презентације 
простора 

Опремање визиторског центра 
управна зграда 

500.000,00 

Легализација објеката 1.000.000,00 

укупно  2.500.000,00  01.01.-31.12.2011. 
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4.2.Задаци и активности на изградњи саобраћајница 
      и комуналне инфраструктуре 
 
4.2.1.Одржавање постојеће мреже саобраћајница 
 
        Подручје Националног парка Тара карактерише добра отвореност шумских 
екосистема али наведене шумске саобраћајнице неопходно је одржавати и поправљати. 
Поред значаја у коришћењу и управљању шумама, већи део саобраћајница има и шири 
друштвени значај за локалну заједницу. Сопствена средстава планирана за ове активности 
износе 2.000.000 динара и средства из Буџета, преко Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, у износу од 5.000.000 динара. 
 

ПЛАН. СРЕД. 
НП ТАРА 

ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА 

ИЗВРШИОЦИ 

2.000.000,00 

Израда пројеката за шумски 
пут у ГЈ»Тара» у дужини од 
2,5км 

500.000,00 
 

НПТ-
2.000.000,00 

 
 
 

Буџет- 
5.000.000,00 

Сектор заштите и 
развоја,служба 

уређења простора, 
сектор коришћења 

шума 

Изградња и одржавање 
шумских влака  

800.000,00 

Чишћење одводних канала 
на шумским путевима са 
израдом пропуста на пет 
локација 

2.500.000,00 

Реконструкција шумских 
путева-П-Крст-Сјенич-10км 3.200.000,00 

укупно  7.000.000,00  01.02.-30.11.2011. 
 

 
 
4.2.2.Реконструкција постојеће саобраћајнице кроз Митровац 
 

На основу започетих активности Управе Националног парка и добијене дозволе за 
реконструкцију, Републичка дирекција за путеве извршиће  реконструкцију дела пута 
Митровац-Заовине, у дужини од 1,5 км, кроз централно подручје Митровца, са изградњом 
тротоара и уличном расветом. Планирана средства износе 12.000.000 динара. 
  
ПЛАН.СРЕД. 
НП ТАРА 

ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ ИЗВОР 
ФИНАНС. 

ИЗВРШИОЦИ 

300.000,00 

Реконструкција саобраћајнице  12.000.000,00 Дирекција за 
путеве 

 
НПТ 

Сектор заштите и 
развоја,служба 
уређења простора Уређење простора 300.000,00 

укупно  12.300.000,00  01.02.-30.11.2011. 
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4.2.3.Изградња канализационе мреже –Митровац 
 
 Дугогогодишњи проблем одвода отпадних вода на Митровцу, решиће се 
планирањем и изградњом канализационе мреже и постављањем савременог пречишћивача 
отпадних вода према пројекту. Са наведеним пројектом,конкурисали смо за средства 
суфинансирања из Фонда за заштиту животне средине. 
 
ПЛАН.СРЕД. 
НП ТАРЕ ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА ИЗВРШИОЦИ 

1.5 00.000,00 

Набавка и уградња пречишћивача 
отпадних вода  

 
4.000.000,00 Фонд-Буџет 

 
НПТ 

Сектор заштите и 
развоја, служба 
уређења простора Изградња канализационе мреже и 

уређење простора 
 

1.500.000,00 
укупно  5.500.000,00  01.02.-30.11.2011. 

 

4.2.4.Уклањање комуналног отпада 
 
 Наставиће се започете активности у одржавању комуналне хигијене и одношењу 
комуналног отпада са подручја Националног парка, као и подршка пројекту 
„Прекогранична сарадња општина на пољу животне средине-слив реке Дрине“ кроз 
активности на контроли и очувању стања језера Перућац и реке Дрине. 
 У сарадњи са општином Бајина Башта и ХЕ”Бајина Башта”, учествоваћемо 
директно у чишћењу језера Перућац, организованим акцијама на чишћењу. 
 
ПЛАН. СРЕД. 

 ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА ИЗВРШИОЦИ 

2.500.000,00 

Континуирано одношење отпада 
из парка 2.000.000,00  

НПТ 
 

служба надзора Акције чишћења језера Перућац 500.000,00 

укупно  2.500.000,00  01.02.-30.11.2011. 
 
 

  
5. ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ НА ПОСЕБНИМ 
    ПРОГРАМИМА И ФУНКЦИЈАМА ПАРКА 
 
5.1.Израда/редизајнирање знака заштићеног подручја 
  
 Постоћи знак заштићеног подручја захтева редизајнирање, тако да ће се приступити 
изаради идејног решења за знак националног парка, као и његова примена на 
меморандуму и осталом пропагандном материјалу. Планирана средства за израду 
знака/логоа Националног парка Тара, износе 500.000 динара и планирана су кроз средства 
за презентацију подручја. 
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5.2.Презентација и популаризација парка 
  
 Презентација и популаризација Националног парка Тара вршиће се кроз различите 
активности, сајамске наступе, промоције и манифестације, сарадња са медијима, издавању 
пропагандног материјала и билтена парка, спровођењу едукативног програма Кампа 
младих ренџера,  кроз посебне активности Центра за посетиоце Митровац и Центра за 
посетиоце у Бајиној Башти. 
 
 1.Сајамски наступи 
  - сајам туризма у Београду и Новом Саду 
  - сајам екологије у  Београду и Новом Саду 
 
 2.Едукативни камп-Камп младих ренџера 
 
 Камп младих ренџера је програм едукације младих водича, ренџера који  кроз 
посебне програме, боравак у природи и радионице упознају национални парк и 
активности на заштити природе и животне средине. 
  
 3.Сарадња са медијима 
 
 Сарадња са медијима одвијаће се  преко штампаних и електронских медија. 
Редизајнирана интернет презентација Предузећа током целе године биће ажурирана. 
Такође, вршиће се и допуна и модернизација постојећег веб сајта израдом додатних 
садржаја. О активностима у парку, квартално, јавност ће се имформисати преко билтена 
„Тарска пошта“.  
  
 4.Промоције и манифестације 
 
 Током године, поводом еколошко значајних датума као што су Дан планете земље, 
Дан биодиверзита, Европски дан националних паркова, Дан заштите животне средине  и 
други, приређивањем различитих програма и изложби, вршиће се промоција заштићеног 
подручја. 
 Такође кроз подршку традиционалних манифестација, као што су „Дани Раче украј 
Дрине“ и  „ Ивањдански дани“, промовисаће се културна баштина и обичаји овог подручја. 
 Поред наведених акција, учествоваћено на 12 парковијаду у Националном парку 
Козара, спортској и промотивној манифестацији националних паркова Србије и Р Српске, 
Министарства за заштиту животне средине и просторног планирања и Завода за заштиту 
природе србије. 
 
 5.Пропагандни материјал 
 
 Као допуна свим наведеним активностима штампаће се  пропагандни материјал као 
што су рекламне кесе, фасцикле, флајери,  проспекти.  
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ПЛАН.СРЕД. 
НП ТАРЕ 

ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА ИЗВРШИОЦИ 

1.200.000,00 

Сајамске презентације 150.000,00  

Сектор 
заштите и 
развоја, 
служба 

презентације 
простора 

Едукативни камп-Камп младих 
ренџера 

 
500.000,00 

Општина 
Лазаревац, 
учесници 

Презенатција у писаним и 
електронским медијима, штампа 
«Тарске поште»  

 
135.000,00 

 
НПТ 

Промоције и манифестације 500.000,00 
Пропагандни материјал 
   Проспект Тара-срп.-5000 ком 
   Проспект Тара-енг.-3000 ком 
   Проспект ман.Рача-3000 ком 
   Проспект Камп     
   младих     ренџера-1000 ком 
   Рекламна фасцикла-500ком 
   Рекламна кеса-500 ком 
   Рекламна мајица 
    »Парковијада»-80 ком 
   Остали пропаг.   материјал      
(блокови,флајери,улазнице..) 
    Календари 2012 
     (зидни,џепни,стони) 

415.000,00 
50.000,00 
30.000,00 
30.000,00 

 
15.000,00 
25.000,00 
30.000,00 

 
35.000,00 

 
40.000,00 

 
 

180.000,00 
укупно  

1.700.000  
01.02.-

30.11.2011. 
 

 
5.3.Екотуризам 
 

Кроз понуду у  постојећим објектима и организовањем посебних туристичких, 
планинарских и едукативних програма промовисаће се екотуризам у националном парку. 

У постојећим објектима пружаће се услуге смештаја, као и продаја сувенира и 
пропагандног материјала у Центру за посетиоце.Планирани приход од наведених услуга 
износи 2.500.000,00 динара. 
 Национални парк Тара има све предиспозиције за развој екотуризма: очувану 
природу, богатство шума и ливада, резервата, реке, кањоне, очувану традицију и културу, 
органску храну у селима, велики број шетних и планинарских стаза итд. Постојеће 
активности намењене посетиоцима парка као што су шетње, сплаварење, планинарење, 
дегустација домаће хране објединити се кроз одговарајуће програме и кроз екотуристи 
производ понудити га широј јавности. Планиране су три једнодневне екотуре: 

1. Екотура “Божури” -Предов Крст-Пожарно-Растиште ( једнодневна екотура шетње у 
мају, фотографисање божура на локалитету “Пожарно” и посета традиционалном 
домаћинству), 

2. Екотура ”Гладина” -Предов Крст-Јагоштица-Дрина-Перућац ( једнодневна екотура 
која траје шест сати и нуди шетњу, планинарење, вожњу сплавом, посету сеоском 
домаћинству у Јагоштица, ручак на видиковцу, обилазак  сеоске цркве и старих 
брвнара), 
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3. Екотура ”Златни љиљани” -Митровац-Милошевац ( једнодневна екотура шетње, 
фотографисање златних љиљана на локалитету Милошевац и посета 
традиционалном сеоском домаћинству-спремање хране, учење старих заната и 
израда сувенира). 

 
 

ПЛАН.СРЕД
НП ТАРА 

ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА ИЗВРШИОЦИ 

2.380.000,00 

Рад у Центру за посетиоце  1.600.000,00 

 
НПТ 

служба 
презентације 
простора 

Штампање Планинарске карте 
-3000 комада за даљу продају 

250.000,00 

Организација екотура 30.000,00 

Набавка сувенира и остали 
трошкови на одржавању 

500.000,00 

укупно  2.380.000,00  01.02.-30.11.2011. 
 
 

5.4.Научно-истраживачка активност 
  

Наставиће се започети трогодишњи истраживачки пројекат са Шумарским 
факултетом“Биоеколошке карактеристике шумских екосистема у националним парковима 
Копаоник и Тара у односу на принцип одрживог управљања“ у којем Предузеће 
партиципира са 20% трошкова пројекта ( 282.931 динара). 

Други истраживачи пројекат „Мониторинг популације мрког медведа на подручју 
Националног парка Тара“ који је започет са Биолошким факултетом, наставиће се у складу 
са појектом суфинансирањем из Министарства животне средине и просторног планирања. 

 
ПЛАН.СРЕД. 
НП ТАРА 

ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА ИЗВРШИОЦИ 

452.931,00 

Пројекат:“Биоеколошке 
карактеристике шумских 
екосистема у националним 
парковима Копаоник и Тара у 
односу на принцип одрживог 
управљања“-завршна фаза 

 
 

282.931 

 
НПТ 

Министар. за 
науку и тех.и 

развој 
 

НПТ 
Министар. 
заштите 
жив.сред. 

 
НПТ 

Министар. за 
науку и 

технолошки 
развој 

Сектор заштите и 
развоја, 

Шумарски факултет 
 
 
 
 

Биолошки факултет, 
 
 
 

Институт за 
проуч.леков.биља” др 
Јосиф Панчић” 

Пројекат:„Мониторинг популације 
мрког медведа на подручју 
Националног парка Тара“ -помоћ на 
терену 

 
20.000 

Национални пројекти 
биотехнологије и гајења лековитог 
биља-радна снага у расаднику  

 
150.000 

  

  

укупно  452.931,00  01.02.-30.11.2011. 
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5.5. Развој информационих система 
 

              Развој информационих система је једна од основних развојни активности у свим 
секторима ,односно службама Националног парка. Планиарне активности за развој 
информационих система  су : 

 
1. Одржавање информационог и презентационог веб сајта “Националног парка Тара”, 

тј. његово ажурирање, који се налази на домену http://www.nptara.rs , 

2.  Одржавање рачунарске мреже , као и остале техничке опреме прикључене на 
мрежу, 

3.  Лиценцирање Microsoft Windows оперативних система, Microsoft Office пакета 
програма за рачунаре ЈП “Национални парк Тара”, 

4. Набавка рачунара за комерцијално финансији сектор и један рачунар за потребе 
службе уређења и презентације простора према спецификацијама, као и 
прерасподела постојећих рачуна по службама.  

ПЛАН. СРЕД. ОПИС АКТИВНОСТИ БУЏЕТ ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА ИЗВРШИОЦИ 

1.080.000,00 

Одржавање сајта 30.000,00 

НПТ 
Сектор 
финансија 

Одржавање рачунарске 
мреже 

100.000,00 

Лиценцирање оперативних 
система 

 
300.000,00 

Набавка компјутера 650.000,00 
укупно  1.080.000,00   

 
 
 
6.ОРГАНИЗАЦИЈА И СРЕДСТВА  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА  
 
6.1.Организација и управљање 
 
 Планиране  активности спроводиће  службе као организационе јединице у оквиру 
сектора: сектора планирања, заштите и развоја, сектора коришћења шума, општег и 
правног сектор и комерцијално-финансијског сектора. 

Сектор планирања, заштите и развоја спроводиће активности из области 
планирања, заштите биодиверзитета, уређивања шума, уређења простора, гајења шума, 
газдовања приватним шумама, заштите ловне и риболовне фауне, презентације и 
популаризације простора. 

Сектор коришћења шума спроводиће активности на газдовању шумама кроз 
спровођење мера на заштити и унапређењу шумских екосистема.  
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Општи и правни сектор спроводиће активности из правне регулативе, заступања 
Предузећа, радних односа и заштите на раду. Израдиће се Акт о систематизацији радних 
места и формирати архива Предузећа.  
 Финансијски сектор спроводиће  послове финансијке оперативе, књиговодствено-
рачуноводствене послове и комерцијалне послове. 
 Спровођење унутрашњег реда у заштићеном подручју и надзор спроводиће служба 
надзора својим сталним и патролним обиласком на терену. 
 

6.2.Међународна сарадња и сарадња са другим субјектима   
  
 У обављању својих активности веома је значајна  сарадња са свим субјектима,почев 
од стручних институција,Завода за заштиту природе Србије,Републичког завода за заштиту 
спомрника културе,надлежних министарстава у области планирања, заштите и коришћења 
заштићеног подручја, осталим националним парковима.Посебно је значајна и сарадња и 
размена искустава у оквиру Асоцијације националних паркова Србије и Еуропарк 
федерације. 
 Посебно је значајна и сарадња са општинском управом Бајина Башта и месним 
заједницама у Националном парку Тара и њеној заштитној зони, локалним становништвом  
како у заједничком финансирању одређених пројеката,  тако и у едукативним и 
промотивним и развојним активностима.  
 Предузеће ће у складу са законом, учествовати на домаћим и иностраним 
конкурсима из своје области и уколико се пројекти одобре, планирана средства и 
активности ће се повећати у складу са одобреним пројектима. Посебан значај за ово 
подручје су и ИПА фондови и могућност прекограничних пројеката,тако да ћемо и ове 
године пратити позиве ИПА фондова. 
 
6.3.Средства за финансирање Програма 
 
 Укупно планирани приход Предузећа износи 282.600.000,00 динара, а укупно 
планирана средства за реализацију активности дефинисаних Програмом су 300.250.000,00 
динара. 

 Планирани извори потребних средстава Предузећа су: 
 
- приходи које остварује Предузеће у обављању поверених делатности и наканда 

за коришћење подручја Националног парка -----------------271.600.000,00 динара, 
 
- наменска средства из Буџета Р Србије - газдовање приватним шумама- 

4.000.000,0 динара,  
 

- средства по основу суфинансирања пројеката - ----------------7.000.000,00 динара, 
 

- средства из донација, спонзорства и остало-------------------17.650.000,00 динара. 
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ПРЕГЛЕД ПРЕДВИЂЕНИХ СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМСКИМ ЦЕЛИНАМА 
 

РЕД.
БР. ПРОГРАМСКА ЦЕЛИНА ПЛАНИРАНА 

СРЕД. 
СОПСТВЕНА 

СРЕД. 
БУЏЕТ 

 ОСТАЛО 

1. 
ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ 
НА ЗАШТИТИ ПРИРОДНИХ И 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ 
ВРЕДНОСТИ 

 
890.000,00 

 
740.000,00 

 
 

 
150.000,00 

2. 
ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ  
И МЕРЕ НА ЗАШТИТИ  И 
УНАПРЕЂЕЊУ  ПРИРОДНИХ  
РЕСУРСА 

 
 

260.477.069,00 

 
 

254.477.069,00 

 
 

6.000.000,00 
 

3. 
ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ 
НА ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ  
ПОДРУЧЈА 

 
33.300.000,00 

 
11.300.000,00 

 
5.000.000,00 

 
17.000.000,00 

4. ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ НА 
ПОСЕБНИМ    ПРОГРАМИМА 

 
6.112.931,00 

 
5.612.931,00 

 
 

500.00,00 

 УКУПНО 300.250.000,00 271.600.000,00 11.000.000,00 17.650.000,00 

 
 
 
 
 У складу са наведеним Програмом управљања подручја Националног парка Тара за 
2011.годину, планиран је и Програм пословања ЈП“Национални парк Тара“ за 2011.годину, 
који  детаљно приказује финансијска средства за сваку наведену активност.  
 
 
 

ЈП “Национални парк Тара“ 
директор 

Бобан Томић 
            


