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I УВОД
Програмом управљања за 2016. 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 биле су
заштита, управљање и унапређење стања природних вредности.
1.1. Чување подручја
Заштиту, односно чување подручја и унутрашњи ред у заштићеном подручју,
спроводила је служба чувара заштићеног подручја, кроз редовну контролу свих активности у
Националном парку Тара, обележавање и чување граница заштићеног подручја, одржавање
унутрашњег реда, контролу градње објеката, коришћење простора, као и контролу управљања
и одлагања комуналног отпада.
У складу
саЗаконом о националним парковима (“Службени гласник Републике
Србије“ бр.84/15), извршено је обележавање нових и обнављање постојећих граница и ознака
заштићеног подручја, обележене су границе у Заовинама, у делу проширења парка у Перућцу,
као и обнављање постојећих граница. За активност обележавања граница ангажовани су
додатни радници преко агенције, средства финансирања обезбеђена су из средстава
субвенција у износу од 3.400.000 динара.
У циљу израде катастра изграђених објеката на простору парка, са представницима
општинске управе Бајина Башта, вршено је евидентирање објеката на простору парка, укупно
је евидентирано 1428 објеката. Део активности службе чувара природе, односио се на
утврђивање објеката и субјеката за потребе примене одлуке о накнадамa, као и послови
водича при различитим посетама, истраживањима и презентацији подручја. У току године
приход од накнада реализован је са 83,28 %, односно 29.149.050,4 динара.
У чувању подручја Националног парка, организована је и противпожарна заштита,
обука запослених и провера знања у противпожарној заштити, провера противпожарних
апарата, као и редовна дежурства на терену у летњем периоду.
У оквиру чувања подручја, вршена је и противпожарна заштита, извршена је набавка
опреме за гашење пожара из средстава субвенција (напртњаче - 20 комада, ватрогасна црева са
додацима-35 комада, ватрогасно одело за 13 ватрогасаца, контрола ППЗ апарата, два комплета
прве помоћи).
На основу члана 24. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/2009,
20/2015), члана 4. Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије
угрожености од пожара („Службени Гласник РС“, број 76/2010.), и члана 4. Правилника о
организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара („Службени
гласник РС“ број 92/2011) донето је Решење о оснивању ватрогасне јединице за спровођење
превентивних мера и дежурства на заштити од пожара у ЈП „Национални парк Тара“.
Одабрани кандидати који чине чувари шума, чувари и референт противпожарне заштите,
укупно 13 запослених, положили су стручни испит из области заштите од пожара дана
11.06.2016.године и извршена је и провера знања свих запослених радника из области
противпожарне заштите.
Референт на заштити и гајењу шума коме су поверени и послови заштите од пожара,
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поред полагања стручног испита из области заштите од пожара, учествовао је на
међународној обуци у Америци, држава Калифорнија, где је успешно прошао програм
„INTERNATIONAL SEMINAR ON DISASTER MANAGEMENT“ – United States Forest service
International Programs, (8-20август, 2016.).
На подручју парка, регистрована су три мања пожара у приватним шумама, у
Заовинама и то : Кик-0,5ха, Тодоровићи-2,0 ха, Вежања-2,0ха, без већих штета по природно
добро. Према анализи пожарних догађаја најчешћи узрок појаве шумских пожара је људска
непажња.
Извршена је изградња једне противпожарне осматрачнице на месту званом „Секулић“
уз коришћење средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2016. годину.
Осматрачница је у функцији благовременог откривања појаве пожара и „покрива“ велики део
села Заовине, делове ГЈ „Црног врха“, ГЈ „Звезде“ и ГЈ „Таре“.
Планиране активности на заштити и чувању подручја суфинансиране су и средствима
из Буџета, преко Министарства пољопривреде и заштите животне средине - заштита природе,
у износу 9.800.000,00 динара и то за:
а) бруто зараде запослених чувара у износу од 4.500.000,00 динара,
`
б) материјални трошкови чуварске службе- ( гориво, опрема, одржавање возила и
друго ) у износу од 500.000,00 динара,
в) противпожарна заштита (противпожарна опрема, обука запослених и полагање
ватрогасног курса) у износу од 1.400.000,00 динара.
г) геодетске услуге на обележавању граница-400.000,00 динара
ђ) зараде додатно ангажованих радника на обележавању граница-2.500.000,00 динара.
Посебна активност службе чувара Националног парка, била је контрола активности у
парку, контрола коришћења шума, контрола градње путева, коришћења камена и промета
дрвних сортимената, контрола снимања филмова, контрола одржавања спортских и
туристичких манифестација, фотосафарија, помоћ на терену орнитолозима, ботаничарима и
контроли феромонских клопки.
За потребе чуварске службе, извршена је и набавка теренског возила из сопствених
средстава.
Поред чуварске службе, чување, одржавање и управљање заштићеним добром, вршиле
су и друге службе Предузећа у складу са својим овлашћењима. У складу са планираним
роковима донешени су Програм управљања подручја, Програм пословања Предузећа и друга
акта неопходна за функционисање предузећа.
Проценат извршења планираних активности на чувању подручја износио је 98%.
1.2.Праћење стања природних вредности
Праћење стања природних вредности одвијало се кроз праћење заштићених вредности,
пре свега Панчићеве оморике и стања њених станишта.
1.2.1.Мониторинг оморике
За потребе праћења оморике по први пут је извршено снимање беспилотним
аерофотограметријским системом. Снимање је извршено на делу Резервата природе „Звезда“
на површини од 600.95 ха. Растер слојеви који су обухваћени су :РГБ ортофото, НИР ортофото
НДВИ ортофото-индекс вегетације, ДСМ-дигитални модел видљивих површина, оргинале
фотографије.
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Векторски слојеви: Стабло-слој који показује пример дигитализације осушених стабала.
По постављеним критеријумима вршило се осматрање на четири постављена огледна
поља у резерватима Љути Брег, Било, Црвене стене и Црвени поток . Параметри који се
посматрају и уносе у базу података су: пречник у цм , висина у м, статус стабла, степен
дефолијације – одређује се на основу табеле "Класе дефолијације према UN/ECE I EU
класификацији" деколоризација – одређује се, такође, из табеле преузете из поменуте
публикације, табела "Класе деколоризације према UN/ECE I EU класификацији" величина
крошње, плодоношење, сушење, напомена – оштећења, болести и друга запажања.

Нема
Слаба
Средња
Јака
Сува стабла

Дефолијација %
Љути брег Било
6
24
66
58
16
8
0
0
12
10

Црвене стене
14
70
12
0
4

Црвени поток
0
50
0
16,67
33,33

На основу забележених података и анализе огледних поља оморике у табелама су приказани
подаци за 2016.годину. Уколико изузмемо Црвени поток где је оморика готово нестала, па се
ради о малом броју стабала, показало се да је код највећег процента забележено одсуство или
слабо присуство оштећења на оморици. Најмањи проценат заблежених оштећења, односно
промена и сувих стабала је на огледном пољу у Црвеним Стенама. Такође на основу података
може се закључити да су најугроженије оморике на Љутом брегу, што је условљено
станишним условима.

Нема
Слаба
Средња
Јака
Сува стабла

Нема
Средње
Обилно

Љути брег
8
56
22
2
12

Љути
брег
34
24
42

Било
0
78
10
2
10

Деколоризација %
Црвене стене
0
94
2
0
4

Плодоношење %
Било
Црвене
стене
44
30
34
36
22
34

Црвени поток
0
50
16,67
0
33,33

Црвени
поток
50
0
50

За наведену активност планирана су средства субвенције Министарства пољопривреде
и заштите животне средине у износу од 280.000,00 динара.Проценат извршења активности на
мониторингу природних вредности, односно оморике износио је 100%.
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1.2.2.Мониторинг флоре
У оквиру активности праћења стања флоре за 50 врста које су значајне (угрожене,
строго заштићене, ендемичне) су сакупљени подаци. Значајно је и то што су постављени
оквири за праћење у смислу типа податка који се сакупљају и израђен тип формулара који ће
бити коришћен за даљи мониторинг. За сваку врсту урађене су мапе дистрибуције и одређене
карактеристике популације на забележеним локалитетима. Такође забележени су и
угрожавајући фактори који могу утицати на стабилност популација врсте. Од 50 врста за које
је утврђено стање 25 ће бити предмет даљег мониторинга. За сваку врсту постоји као доказ
хербарски материјал и фотодокуметација. Наведена активност суфинансирана је средствима
Министарства пољопривреде и заштите животне средине у износу од 200.000,00 динара.
Сакупљени подаци унети су у базу података за биљне врсте. Због обима базе дат је извод из
базе са примером дистрибуције за једну врсту.
Врста

Aquilegia
nikolicii
(Niketić)
Niketić &
Cikovac
Aquilegia
nikolicii
(Niketić)
Niketić &
Cikovac

Локалит.

Екс
.

Наг
иб

Подл
ога

43.97786
19.33106

Кањон
Невељског
потока
("Грлац")

NE

90

кречњ
ак

43.96064
19.38114

Кањон реке
Дрине

N

40

кречњ
ак

Доминан.
биљ.

Кори
шће
ње

Велич.
Попул
ац.

10

Aquilegia
nikolicii

Не
корис
ти се

присутн
а

Промена
станишта,

60-70

Eupatorium
cannabinum
, Tilia
cordata

остал
о

присутн
а

Промена
станишта,
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1.2.3.Мониторинг станишта
На подручју парка спроведно је постављање и идентификација оквира за праћење
типова станишта из категорије отворених типова станишта : Ц Травната станишта , Д2
Сипари, Д3 Суве стене и клифови, Д5 Влажне стене и клифови, Е Мочваре и тресаве, пошто се
у овим категоријама налазе приоритетна станишта за заштиту на подручју наше земље, а
такође и у склопу европске мреже НАТУРА 2000.
За потребе мониторинга установљен је протокол по коме се за свако мапирано
станиште узимају одређени подаци, са увидом у стање самог станишта и његову структуру.
Током 2016.године 75 локалитета је обрађено. Класификација станишта је извршена у складу
са националном номенклатуром. Све тачке су уствари станишта површине 5х5м са
геореференцираним центром. Регистровано је 17 типова станишта, од чега у складу са
Правилником приоритетних за заштиту 14. Од тога је од значаја за НАТУРУ 2000 6 типова.
Сви подаци који су сакупљани за постављање основа мониторинга унешени су у базу
података о травним стаништима НП Тара (еxел формат са подацима из адаптираног ИГИС
формулара). Извод из базе је представљен у табели ( Због обима није цела приказана у тексту). База
података садржи и фотодокументацију, која ће бити део праћења стања станишта. Такође као део
документације сакупљене су и хербаризовнае едификаторске врсте за сваки од типова станишта.
За сваки тип станишта је урађена и мапа распрострањења као део документације.
Наведена активност суфинансирана је средствима Министарства пољопривреде и заштите
животне средине у износу од 300.000,00 динара.
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1.2.4.Мониторинг фауне
Мониторинг крупних звери
Праћење фауне инфрацрвеним камера спроводи се последњих година у Националном
парку Тара. Током 2016. године извршено је постављање додатних камера чиме је делимично
формирана мрежа. Циљна врста праћења је мрки медвед. Поред мрког медведа камере бележе
активност низа других врста. Камере су постављане у оквиру квадрата 3х3км. На самим
хранилиштима је постављено више камера, пошто је ту већа концетрација животиња.
Тренутно је на терену укупно ангажовано 19 камера. Неке од камера су постављане па
повлачене на друге локације. Број забележених снимака и слика на камерама је преко 4000.
Сваки снимак и слика се прегледају и анализирају.
Камере које су на хранилиштима подешене су да раде у режиму видео записа трајања
30 или са паузама од 10 секунди између 2 снимања. Камере на хранилишта на теже доступним
локацијама подешене су на слике са паузом између две слике од 10 секунди. У прегледу је
приказан део података са камера на локацијама:
1.Шљивовица 1:
Укупно медведа: 8 (укључујући и женку са 2 прошлогодишња мечета).
Друге забележене врсте:
Вук (Canis lupus), срна(Capreolus capreolus), орао мишар (Buteo buteo), лисица(Vulpes vulpes)
2. Шљивовица 2:
Укупно медведа: 8 (укључујући и женку са 2 прошлогодишња мечета)
Друге забележене врсте:
лисица(Vulpes vulpes), вук(Canis lupus), дивља свиња (Sus scrofa), јазавац (Meles meles),
дивокоза(Rupicapra rupicapra), срна(Capreolus capreolus), веверица( Sciurus vulgaris), куна
(Martes foina)
3.Шљивовица 3 (резерват):
Укупно медведа: 3
Друге забележене врсте:
Вук (Canis lupus), срна(Capreolus capreolus), дивља свиња(Sus scrofa),
4. Јагоштица 1:
Укупно медведа: 1
Друге забележене врсте:
зелена жуна (Picus viridis), црна жуна (Picus canus), срна Capreolus capreolus, дивља свиња(Sus
scrofa), дугорепа сова (Strix uralensis), зец (Lepus europaeus), лисица(Vulpes vulpes),куна
(Martes foina), јазавац (Meles meles), дивокоза(Rupicapra rupicapra),
5.Маказе 1:
Укупно медведа: 1
Друге забележене врсте:
дивља свиња (Sus scrofa), дивокоза(Rupicapra rupicapra), срна(Capreolus capreolus), веверица(
Sciurus vulgaris), куна (Martes foina)
6.Маказе 2:
Укупно медведа: 7
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Друге забележене врсте:
лисица(Vulpes vulpes), дивља свиња (Sus scrofa), јазавац (Meles meles), дивокоза(Rupicapra
rupicapra), црна жуна (Picus canus), срна (Capreolus capreolus).
7.Звезда:
Укупно медведа: 2
Друге забележене врсте:
лисица(Vulpes vulpes), срна (Capreolus capreolus), куна (Martes foina)
8.Горушице 1:
Укупно медведа: 8 (укључујући и женку са 3 прошлогодишња мечета)
Друге забележене врсте:
лисица(Vulpes vulpes), срна (Capreolus capreolus), Dendrocopos sp.
9.Горушице 2:
Укупно медведа: 8
Друге забележене врсте:
лисица(Vulpes vulpes), дивокоза(Rupicapra rupicapra), срна (Capreolus capreolus), мишар (Buteo
buteo), куна белица (Martes foina), зец (Lepus europaeus), јеж (Erinaceus romanicus), веверица(
Sciurus vulgaris).
За наведену активност коришћена су средства субвенције Министарства пољопривреде
и заштите животне средине у износу од 150.000,00 динара.
Мониторинг птица
Током истраживаног периода укупно је проверено 14 познатих територија три циљане
врсте: 6 мале сове, 6 планинског детлића и 2 тропрстог детлића. Знакови присутва или
одсуства као и локације територија приказани су у табели. Осим познатих, пронађена је и
једна нова гнездећа територија циљане врсте - тропрстог детлића (Н 43.937710° Е 19.410379°).
Такође, путем три трансекта дужине 45,7 км (19 + 15,4 + 11,3) са укупно 29 стоп тачака путем
узорка кроз репрезентативно станиште успостављено је дугорочно праћење популације
дугорепе сове.
Табеларни преглед мониторинга птица:
Назив врсте
Р.бр.у евиденцији
Picoides tridactylus

1

Picoides tridactylus

3

Dendrocopos leucotos

2

Dendrocopos leucotos

6

Dendrocopos leucotos

7

Dendrocopos leucotos

8

Dendrocopos leucotos

9

Dendrocopos leucotos

10

ГПС КООРДИНАТЕ
N 43.914250°
E 19.430750°
N 43.899613°
E 19.495663°
N 43.991500°
E 19.257306°
N 43.937528°
E 19.406611°
N 43.915083°
E 19.430333°
N 43.919444°
E 19.447056°
N 43.903130°
E 19.494483°
N 43.902486° E 19.519543°

ПРИСУТН(П)
ОДСУТНИ (O)
О
О
П
П
П
О
О
П
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Glaucidium passerinum

1

N 43.936806°
E 19.420806°

О

Glaucidium passerinum

2

N 43.926280°
E 19.456424°

П

Glaucidium passerinum

3

П

Glaucidium passerinum

4

Glaucidium passerinum

6

Glaucidium passerinum

7

N 43.905780°
E 19.494268°
N 43.933345°
E 19.391358°
N 43.883927°
E 19.523125°
N 43.897696°
E 19.500907°

О
О(преместила се источно километар)
П

Укупно је забележено 1.262 територије у оквиру 51 врсте птица на укупно 8 трансеката
дужине 25,4 км. Као и прошле године најбројније две врсте биле су црвендаћ (Erithacus
rubecula) и обична зеба (Fringilla coelebs).
Током активности на прстеновању птица за 11 радних дана ухваћено је и обележено
укупно 487 јединки у оквиру 43 врсте. У оквиру Међународног цензуса птица водених
станишта забележене су следеће врсте почетком 2016.године:
Акумулација Перућац:

Врста

Број

Podiceps cristatus

4

Tachybaptus
ruficollis
Phalacrocorax
carbo

3

Ardea cinerea

44

Anas
platyrhynchos

150

Mergus merganser

20 (12m, 8f)

Fulica atra

110

Larus ridibundus

1

Alcedo atthis

1

12

Акумулација Заовине:

Врста

Број

Phalacrocorax
carbo

1

Ardea cinerea

1

Anas
platyrhynchos

2

За наведену активност коришћена су средства субвенције Министарства пољопривреде
и заштите животне средине у износу од 200.000,00 динара.
Проценат извршења активности на мониторингу фауне износио је 100%.
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1.3.Мониторинг вода
Током 2016.године идентификована је мрежа станица на којој су вршене анализе и у
складу са параметром и Правилником одређивана класа воде. На основу расположивих
инструмената одређивани су хемијски и физичко хемијски елементи квалитета вода: pH
вредност, температура воде, електропроводљивост, растворени кисеоник mg /l ,амонијум јон
(NH4 –N) mg/ l , нитрати (NO3-N) mg /1, ортофосфати (PO4-P) mg /l, хлориди mg l/1.
Еколошки статус река, односно еколошки потенцијал акумулација није у потпуности
процењен услед тога што биолошки елементи квалитета воде нису анализирани. Од
анализираних вредности одступања у погледу класе воде забележена су највише код садржаја
амонијум јона ( у четири узорка) и у једном узорку ортофосфата.
У табеларном прегледу приказане су идетификоване тачке за праћење стања вода:
Водотоци:
Водоток
Координате
435463.7
Јаревачки поток
193135.7
Акумулације:
435505.35
Рача
193127.22
Акумулација
Координате
07368979
Змајевачки поток
435740.00
Перућац
04860206
192355.98
З
07369911
Караклијски рзав
04863450
07370732
Крушчица
07369376
Батурски рзав
04862983
048644437
43515694
Заовине
435721.5
Јокића поток
193135.2
07372398
Спајићи
435403.6
Дервента
04858300
193135.2
435722.0
Врело
192534.72
За наведену активност коришћена су средства субвенције Министарства пољопривреде
и заштите животне средине у износу од 350.000,00 динара.
Проценат извршења активности на мониторингу вода износио је 100%.
1.4.Мониторинг климе
Захваљујући подршци Министарства пољопривреде и заштите животне средине
претходних година, на Митровцу је постављена метеоролошка станица типа “Davies Vantage
Pro . Локација станице је на 43º 55' 14'' N и 19º 25' 33'' E, на надморској висини од 1065 м.
Мери се температура и влажност ваздуха, притисак, брзина и смер ветра, соларна радијација и
количина и распоред падавина. Такође су, у шумској састојини, недалеко од станице,
постављена 4 сензора за мерење температуре и влажности земљишта, на 2 места са
различитом микроклимом, на дубинама од 10 и 20 цм.
Месец са највишом средњом температуром ваздуха био је јул (16,1ºC). Највиша
температура ваздуха забележена је у јулу (30,1ºC), а најнижа у јануару (-20,9ºC). Највећа
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количина падавина је била у марту (177,8 мм), а најмања у јануару (54,1 мм).
У јулу, најтоплијем месецу забележене су следеће вредности за влажност и
температуру земљишта:
Влажност
земљишта 10 цм
cb
37.70698925

Јул

Влажност
земљишта 20 цм
cb
49.86424731

Температура
земљишта 10 цм
CO
13.18642473

Температура
земљишта 20 цм
CO
12.90658602

У најхладнијем месецу забележене су следеће карактеристике земљишта:
Влажност
земљишта 10 цм
cb
Јануар

14.56048387

Влажност
земљишта 20 цм
cb

Температура
земљишта 10 цм
CO

10.92069892

Температура
земљишта 20 цм
CO

0.821236559

1.106586022

Проценат извршења активности на мониторингу климе износио је 100%.
1.5. Мониторинг спелеолошких објеката
Валоризација и инвентаризација спелеолошких објеката на подручју парка је од великог
значаја. У сарадњи са Друштвом истраживача “Владимир Мандић Манда” из Ваљева
настављена су спелеолошка истраживања подручја Јагоштице и Предовог Крста, предмет
посебног истраживања је јама код Чехове куће. Последњим истраживањем, откривен је још
један канал, којим је јама добила још 10м дубине и 25 м дужине. Још увек није урађен нацрт
овог дела јаме.Јама је изузетно захтевна и тешка за пролазак тако да спелеолозима представља
и својеврсан спортски изазов да је посете до тренутне дубине. Досадашња незванична дубина
јаме износи око 275м.
Проценат извршења активности на спелеолошких објеката износио је 80%.
1.6. Мониторинг геонаслеђа
На простору Националног парка Тара, као феномени геопарка, налазе се Перућачко
врело и водопад Пеућац, кањон Дрине, потом Јама код Чехове куће. На терену извршена је
идентификација наведених вредности и обележавање граница Перућачког врела.
Проценат извршења активности на геонаслеђу износио је 70%.

2.Приоритетне мере и активности на управљању
културно-историјским вредностима
У току године, кроз организоване посете Националном парку Тара, промовисане су и
културно-историјске вредности Националног парка, посебно манастир Рача и некрополе
стећака у Перућцу и Растиштима. 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.
У јуну месецу, одлуком УНЕСКО-а некропола стећака у Перућцу и на два локалитета у
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Националном парку Тара, Урошевина и Гајеви, уписани су у листу светске културне баштине,
тако да је и територија Националног парка Тара и општине Бајина Башта уписана у листу
светске културне баштине.
Проценат извршења активности износио је 100%.

3.Управљање природним ресурсима
3.1.Задаци и активности на заштити и управљању шумама
3.1.1. Заштита шума од сушења
Активности на заштити шумских екосистема вршене су кроз праћење стања шума на
постављеним огледним површинама. Посеба активност на заштити шума одвијала се кроз
мониторинг инсеката односно сипаца поткорњака и њихово сузбијање применом феромонских
клопки. Поред сузбијања поткорњака, у циљу заштите шума од даљег сушења, вршено је и
третирање пањева фунгицидима како би се спречило ширење гљива трулежница корена.
Настављено је спровођење неопходних мера заштите шума од сушења, кроз уклањање
погодног материјала из шуме за размножавање штетних инсеката, успостављање строгог
шумског реда, преглед, третирање пањева биопрепаратом, праћење саме динамике процеса
сушења и здравственог стања шума.
Мониторинг шума од напада поткорњака сипаца спроведи се на површини од 6229,8
ха, на надморским висинама од 900-1500 м. Обухвата у највећој мери пребирне састојине
букве, јеле и смрче, затим локалитете Панчићеве оморике и нешто састојина црног и белог
бора. Третирана површина, односно површина на којима су постављене клопке је 5222 ха.
Газдинска јединица

Број одељења

Угрожена
површина-ха

Број клопки

Третирана
површина

Звезда

28 +заш. зона

1444,57

157

945

Црни Врх

83

1802,02

276

1705

Тара

125+заш. зона

2743,01

561

2456

К.Баре

2+ заш. зона

240,26

140

116

Укупно

238+заш. зона

6.229,86

1134

5222

За потребе мониторинга користе се налетно-баријерне клопке са сувим контејнерима,
типа THEYSOHN®, које се постављају на држаче од летве попречног пресека 3x5 цм. Од
феромона су коришћене следеће врсте:
Врста феромона
Феромон за Ips typographus
Феромон за Pityogenes chalcographus
Феромон за Ips typographus + P. chalcographus
Феромон за Pityokteines curvidens
Феромон за Ips sexdentatus
Феромон за Tripoedendron lineatum
свега

Утрошени феромони у државним
шумама
726
357
448
704
92
90
2417
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Већина феромонских клопки је постављена крајем марта, док је мањи број додат у
наредном периоду, што је укупно износило 1134 феромонске клопке заједно са одговарајућим
феромонима. Феромонски диспензери замењени су крајем јуна и почетком јула, а сам процес
мониторинга трајао је до октобра месеца. Укупно на подручју НП „Тара“ ухваћено је 9 638 693
поткорњака.
Преглед по врстама:
Врста поткорњака
Укупно ухваћених поткорњака
2 750421
Ips typographus
6 873502
P. chalcographus
10958
Pityokteines curvidens
173
Ips sexdentatus
3639
T. lineatum
Клопке су контролисане и пражњене сваких 10-14 дана. Уловљени поткорњаци који су
прикупљени са терена пребројавани су запреминском методом у калибрисаној посуди. У једном
мл (1 цм³) је цца 40 јединки Ips typographus, односно 400 јединки Pityogenes chalcographus. За
Pityokteines sp. утврђено је искуствено да у једном мл има цца 200 јединки. Подаци
пребројавања обрађивани су у Microsoft Excel-u 2007, а добијене вредности затим унете у GIS
програм, и тако је добијена карта угроженог подручја према јачини напада, која представља
основу за прогнозу и мониторинг у наредним годинама. Приказ напада поткорњака по
газдинским јединицама:
1.ГЈ“Тара“:
Распоред клопки у ГЈ „Тара“ са прегледом јачине напада Ips typographus:
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2. ГЈ“Црни Врх“
Распоред клопки у ГЈ „Црни врх“ са прегледом јачине напада Ips typographus

3.ГЈ“Звезда“
Распоред клопки у ГЈ „Звезда“ са прегледом јачине напада Ips typographus:
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4.ГЈ“Калуђерске Баре“
Распоред клопки у ГЈ „Калуђерске баре“ са прегледом јачине напада Ips typographus

На основу резултата мониторинга сипаца поткорњака констатовано је значајније
присуство осмозубог смрчевог поткорњака (Ips Typographus), као и шестозубог смрчевог
поткорњака (Pityogenes Chalcographus) на појединим локалитетима. Забележено је и
присуство осталих штетних врста поткорњака али у незнатном броју.
У оквиру ГЈ „Тара“ јаки напади смрчевих поткорњака су констатовани у делу „Коло “,
одељења (5-а), „Ослуша“(120-а, 120-c), приватне шуме, „Тарабића брдо - Гребен“(143-а, 166-а,
167-а, 168-а,), „Набојне“ (19-а, 20-а, 21-а), „Митровац“ (49-а, 83-а), „Сува главица“ (175-а),
„Браневина“ (180-а, 179-а).
У оквиру ГЈ „Црни врх“ јаки напади смрчевих поткорњака су констатовани на
локалитету „изнад Кремића“, одељења ( 107-а, 108-а), „Биљег“ одељење (60-а), затим у
одељењима (57-а, 58-а), „испод Сјенича“ одељењу (97-а), „Штула“ (72-а), као и у одељењима
42-а, 43-а.
У ГЈ „Звезда“ јаки напади су констатовани на локалитетима „Камено брдо“одељење
(30-а), на локалитету „Смиљевац“ одељења (44-а, 39-а), Галиник“ (29-а), „Пиштала“, „Равна
звезда“ (4-а, 37-a ). У Калуђерским барама јаки напади су констатовани у одељењима (21-а,
22-а).
У поређењу са претходним годинама забележено је значајније смањење укупног улова
поткорњака, што је приказано на приложеном графикону:
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Третирање пањева биофунгицидом
Након уклањања сувих стабала, приступило се третирању пањева. Препарат се наносио
у слоју суспензије око 1мм дебљине равномерно преко површине целог пања.
У оквиру ГЈ “Тара“ извршено је третирање пањева РОТСТОП-ом у 18 одељења/одсека
која су обухваћена редовном и санитарном сечом, утрошено је1088 грама препарата.
У оквиру ГЈ “Црни врх“ третирање је извршено у 11 одељења/одсека и утрошено 306,5
грама, док је у ГЈ “Звезда“ третирањем обухваћено 6 одељења/одсека и утрошено 114,5 грама
препарата. На Калуђерским барама третирање пањева за сечу извршено у једном одељењу и
утрошено 25 грама. Укупно је утрошено 1435 грама РОТСТОП-а.
Са третирањем је започето почетком маја и трајало је до средине октобра, где је
утрошено 1435 грама РОТСТОП-а. Третирање пањева је вршено у 36 одељења/одсека.
Анализом санитарне, редовне дознаке у оквиру све три газдинске јединице којa
подразумева анализу 80 одељења/одсека санитарног карактера и 25 одељења/одсека из
редовног плана за 2017, обухваћено је 1939,88 хa:

врста

сува и
суховрха
м³

фитопатолошка
обољења

рак ране

м³

м³

преломи и
извале
м³

имела

ентомолошка
обољења

м³

м³

јела

4540,762

2126,134

973,862

3259,346

6,258

377,924

смрча

7089,529

286,892

0,000

1492,529

0,000

248,320

буква

1451,194

904,726

0,000

1697,178

0,000

0,444

бор

214,332

16,990

0,000

138,513

0,000

0,000

13296,817

3334,742

973,862

6687,566

6,258

626,688

укупно
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У ГЈ „Тара“ евидентирано је већи број сувих стабала смрче на локалитету „Гребен“ у
одсецима: 164-а (N=161/V=359,59 m³); 170-a (N=148/V=196,74 m³); 166-a (N=582/V=570,79
m³); 169-a (N=202/V=192,62 m³); 168-a (N=277/V=235,24 m³); 167-a (N=471/V=519,87 m³).
Већи број сувих стабала јеле су евидентирана на локалитету „Гребен“ у одсецима: 164-а
(N=146/V=177,5 m³); 171-а (N=125/V=219,08 m³); на локалитету „Репушњак“, одсек 75-а
(N=140/V=207,47 m³).
У ГЈ „Црни врх“ већи број сувих стабала смрче забележен је на локалитету „Велика
глава“ у одсеку: 4-б (N=76/V=188,97m³); затим на локалитету „Козуља“ одсек 18-а
(N=242/V=233,74 m³); Евидентиран је већи број рак рана на јели у одсеку 67-а (N=50/V=160,66
m³).
У ГЈ „Звезда“ евидентиран је већи број сувих стабала смрче на месту „Смиљевац“„Тисово брдо“ у одсецима 50-б (N=325/V=340,64 m³); 50-а (N=166/V=294,23 m³); 38-а
(N=101/V=226,26 m³); Појачано сушење букве забележено је у „Клачници“ одсек 47-а
(N=101/V=114,92 m³); и “Равна звезда” одсек 43-а (N=296/V=209,44 m³).
Процес сушења у Националном парку Тара има тенденцију опадања. Обиласком
терена евидентирана су нова сушења смрче и јеле али у знатно мањем обиму него претходних
година. Углавном су то локалитети на сиромашним стаништима и неповољном пребирном
структуром. Врсте се већином налазе у „еколошком минимуму“ где је терен стрм, земљиште
плитко и матични супстрат делимично излази на површину.
На мањим површинама евидентирано је и сушење букве, углавном на оскудним
стаништима. Буква суши у групама и на већем броју стабала је опала кора. На овим
стаништима из године у годину се врши санација, на појединим локалитетима је снег и ветар
преломио и извалио доста стабала и на тај начин је прекинут склоп у састојинама где
доминира буква, што доводи до утицаја директне сунчеве светлости на кору букве (упала
коре). Све ово је довело до слабљења стабала према болестима и инсектима. Од штетних
инсеката на букви констатовано је присуство Rhynchaenus fagi – буквин сурлаш минер и
Agrilus viridis- буквин зелени красац.
На оваквим локалитетима је неопходно разматрање постепене замене врста
одговарајућим врстама.
За реализацију активности на заштити шума, добијена су средства у износу од
7.023.517,00 динара и то из Буџетског фонда шума- Управа за шуме, 3.853.517,00 динара за
набавку феромона и клопки за приватне шуме и средстава суфинансирања из Министарства
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пољопривреде и заштите животне средине-заштита природе - 3.170.000,00 динара за
ангажоване раднике на заштити шума.
Проценат извршења активности на заштити шума износио је 100%.
3.1.2.Нега и обнављање шума
Извршени су радови на нези засада четинара – окопавање на чистинама пошумљеним у
јесен 2015.године и то у одељењима 120ц ГЈ”Тара”, одељењима 95а, 96а, 97а, 107а, ГЈ”Црни
Врх” и одељење 32б ГЈ”Звезда”. Због неуспелог пошумљавања, извршено је поновно
пошумљавање у 22 а одељењу на Калуђерским Барама на површини од 1,5ха.
У расадницима, вршена је производња шумског садног материјала и декоративног
садног материјала. Производња једногодишњих садница јеле није успела због лоше клијавости
семена. У циљу проширења производње извршена је сетва семена букве 8кг (расадник „ Луг“)
као и сетва семена јеле у количини од 24кг (расадник „Калуђерске Баре“).Вршено је и
школовање засада лековитог биља.
За реализацију активности на нези и обнављању шума, добијена су средства у износу
од 1.073.722,00 динара и то из Буџетског фонда шума.
Проценат извршења активности на нези и обнављању шума износио је 90%.
3.1.3. Коришћење шума
По плану сеча обнављања и плану проредних сеча, у пет газдинских јединица, укупно
је извршена дознака 59.380,49м3 бруто дрвне запремине (44.272,49 м3 из редовног приноса,
санитарна -14.033 м3
и случајни принос -1.075 м3). Остварена је производња дрвних
сортимената у износу од 43.571,96 м3, отпрема произведених дрвних сортимената износила је
53.210,90м3 ( подаци са 30.11.201.године).
Вршени су и стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са Програмом
газдовања шумама сопственика за период 2012-2021.година и планираним активностима за
2016.годину, укупно је дозначено 17.055,77 м3 за 695 сопственика и отпремљено је 9.038,69 м3
( накнада за посечено дрво износила је 2.519.827 динара). Рефундирана средства из Управе за
шуме износила су 6.579.000,00 динара за стручно –техничке послове у приватним шумама.
Проценат извршења активности на управљању шумским ресурсима износио је 110%.

3.2.Задаци и активности на заштити и управљању ловном и риболовном фауном
Активности на заштити ловне фауне спроводиле су се на основу Годишњег плана
газдовања ловиштем за ловну 2015/2016. годину, усаглашеног са средњорочним планомЛовном основом (2007-2017. година).
У календарској 2016 години (по плановима за ловне 2015/16. и 2016/17. ) одстрел по
врстама реализован је према табели:
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Ред. Врста дивљачи одстрел у ловној 2015број
2016 год. – грла

Одстрел у 20162017 год. – грла

Одстрел у 2016 По полу
год. –

( од 1.01 до 31.03. 2016.)

(од 1.04 до 25.10
201.)

укупно грла

М

Ж

1

дивокоза

8

/

8

5

3

2

Дивља свиња

7

/

7

5

2

3

срна

/

2

2

2

4

лисица

4

/

4

2

2

Из табеле се види да су популације гајених врста дивљачи стабилне што се тиче
бројности. Одстрел код дивокозе и дивље свиње креће се до 70 % од планираног док је код
срнеће дивљачи далеко мањи због недовољног интересовања ловаца.
У календарској години ради прихране дивљачи, првенствено медведа и делимично
дивље свиње, изнешено је 9800 кг угинуле домаће стоке и 2300 кг кукуруза у клипу. Такође,
на солишта за све врсте дивљачи изнешено је 260 кг соли за дивљач.
У 2016 години пријављене су штете на имовини власника у ловишту у 19 ( деветнаест)
случајева и то у 12 случајева од дивљих свиња, у два случаја од срнеће дивљачи на малинама
и у пет случајева од медведа. Штете од дивљих свиња у износу од 150975 динара исплаћене су
власницима имовине, штете од срнеће дивљачи у износу од 53010 а ради накнаде штете од
медведа власницима је дато упуство и поступак накнаде штете од ресорног Министарства.
Укупни приход од газдовања ловиштем у току 2016 године ( до дана израде Програма )
износи 978.200 динара.
У заједничком пројекту са Светским фондом за природу (WWF ) започета је
реализација пројекта “Заштићена подручја за природу и људе”. У току године извршене су
припремне радње на уређењу и опремању осматрачница на хранилиштима за медведе у
Рачанској Шљивовици и Горушицама.
На основу конкурса Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управе
за шуме, поводом доделе средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије за
ловну 2016/2017 годину, Предузеће је уговорило реализацију програма “Унапређење
газдовања популацијама дивокозе /Rupicapra rupicapra / у ловишту “Тара” у износу од
2.250.255 динара за мониторинг дивокозе и набавку теренског возила (850.255 динара2016.година и 1.400.000 динара-2017.годину).
Риболовним водама Националног парка Тара, управљало се на основу Годишњег
програма унапређења рибарства за 2016. годину, усаглашеног са Програмом управљања
рибарским подручјем “Националног парка Тара” за период 2013-2022.година. Укупно је
продато 212 годишњих дозвола (по 4.000 динара), 41 дневна (по 1.000 динара) и 12
седмодневних дозвола (по по 2.000 динара), остварен бруто прилив од 913. 000, 00 динара.
Проценат извршења активности износио је 100%.
Проценат извршења активности на управљању природним ресурсима је 100%.
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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.
Научно истраживачки радови спровођени у извештајном периоду су:
1. Праћење миграције птица и слепих мишева трајним обележавањем алуминијским
прстеновима - пројекат реализује Природњачки музеј Београд. Вишегодишњи пројекат,
по дозволи број 353-01-1842/2014-17, у предходној години прстеновано 508 птица на
локалитетима Соколарица и Митровац, праћење слепих мишева није одрађено.
2. Истраживање геолошких карактеристика подручја и израда геолошке збирке активност Управљача у сарадњи са са Геолошким заводом Србије. Завршен пројекат,
управљач учествује кроз логистичку подршку у обезбеђивању смештаја на терену
истраживача, подршку са теренским возилом и учешће стручних служби. Достављена
геолошка збирка, односно узорци стена са подручја парка, извршена обрада материјала
и достављен извештај о периоду настанка, кроз пано табле у Центру за посетиоце.
3. 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.
4. Истраживањe обичаја народа- планирани пројекат ,,Етнографско наслеђе Националног
парка Тара” у сарадњи са Етнографским музејом из Београда. Трогодишњи пројекат
Етнографског музеја, управљач учествује кроз логистичку подршку у обезбеђивању
смештаја на терену истраживача и учешће стручних служби.У првој години
истраживани су обичаји, ношња и народно градитељство, настављена су и у овој
години теренска истраживања.
5. Истраживање Nematoda на свим стаништима у Националном парку ТараПољопривредни факултет Београд, пројекат је вишегодишњи и део је докторске
дисертације.
6. Пројекат “Детаљна хидрогеолошка истраживања подземних вода изворишта „Перућац“
од стране Рударско геолошког факултета за потребе ЈП“Електропривреде Србија“
Огранак „ Дринско –Лимске ХЕ“, Бајина Башта. Пројекат траје 13 месеци.
7. Пројекат „ Дијагностика комплекса природних непријатеља најважнијих поткорњака
смрче и утврђивање најбољег модела заштите у шумским комлексима НП Тара"Институт за шумарство. Започети пројекат као део докторске дисертације, постављена
су огледна поља (укупно 20 тачака), на којима се пратила динамика популације две
најдоминантније врсте поткорњака смрче: осмозубог – Ips typographus (Coleoptera,
Curculionidae, Scolytinae) и шестозубог (Pityogenes chalcographus (Coleoptera,
Curculionidae, Scolytinae) смрчиног поткорњака. За само истраживање коришћене су
Thayson баријерне клопке суве и мокре са феромонима типа IT Ecolure, PC Ecolure и
PCIT Ecolure као и конвенционални метод ловних стабала. Пројекат није био у плану
али због значаја праћења сушења шума подржан је.
8. Истраживачки пројекат „Географско-биолошке валоризације кањона Матића поток,у
резервату природе Звезда“ у сарадњи са удружењем „Wild Serbia“- није било
активности.
Реализовано је осам пројеката, седам од планираних осам пројеката и један
пројекат који није био у плану.
Проценат реализације научно-истраживачких активности износила је 100%.
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V ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА

1.Услови планирања и уређења простора
Планирање и изградња објеката и уређење простора у Националном парку Тара,
вршено је 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 вршено је искључиво уз предходно прибављене услове заштите
природе издате од стране Завода за заштиту природе Србије.
По захтеву инвеститора издато је 13 мишљења:
-

-

Мишљење у вези легализације викенд објеката на кат. парцели бр.47/3 КО Коњска
Река, подносиоца захтева Обрадовић Зорана из Панчева,
Мишљење о озакоњењу објекта на кат. парцели бр.941/5 КО Зауглине, подносиоца
захтева Луковић Зорана из Зауглина,
Обавештење на захтев за издавање сагласности за градњу објекта на кат. парцелама
бр.948/19 и 948/20 КО Зауглине подносиоца захтева Ракић Мире из Бајине Баште,
Мишљење на захтев за одобрење постављања сплава на језеру Перућац инвеститора
Јојић Жарка из Пилице,
Мишљење на захтев за издавање сагласности за градњу помоћног дрвеног објекта на
кат. парцели бр.1491 КО Јагоштица подносиоца захтева Ђукић Милића из Јагоштице,
Мишљење на захтев о озакоњењу објекта на кат. парцелама бр.3534/4 и 3534/15 КО
Растиште подносиоца захтева Лепотић Живана из Сремске Каменице,
Мишљење о озакоњењу објекта на кат. парцели бр.941/5 КО Зауглине,
подносиоца
захтева Луковић Зорана из Зауглина,
Мишљење о озакоњењу стамбеног објекта на кат. парцели бр.964/1 КО Зауглине,
подносиоца захтева Живановић Драгутина из Бајине Баште,
Мишљења за добијање локацијске дозволе за градњу стамбеног објекта на кат. парцели
бр.44/9 КО Коњска Река подносиоца захтева Јелисавчић Душка из Заовина,
Мишљење на захтев за давање сагласности по захтеву бр.706 Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, од дана 20.07.2016. год. за издавање
сагласности за озакоњење незаконито изграђених викенд објеката на катастарским
парцелама број 4465 и 4421/4 у КО Растиште,
Мишљење на захтев за добијање локацијске дозволе за градњу викенд објекта на
катастарској парцели бр.2706/13 КО Заовине, инвеститора Петканић Владимира из
Новог Сада,
Мишљење на захтев за добијање локацијске дозволе за градњу објекта на катастарској
парцели број 845/2 КО Коњска Река, инвеститора Гајић Вање из Београда,
Мишљење на захтев о озакоњењу објекта на кат. парцели бр.1007/19 КО Перућац,
подносиоца захтева Ивана Галстер из Београда.
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1.1. Озакоњење објеката и упис својине на непокретностима
Настављена је активност на озакоњењу сопствених објеката, изграђених у ранијим
периодима, геодетски снимци за једанаест објеката (пет објеката на Предовом Крсту, два
објекта на Омару, један објекат на Батури, један објекат у Шљивовици, један објекат на
Калуђерским Барама и један објекат на Митровцу), достављени су Министарству грађевине,
урађена су четири извештаја о затеченом стању.
Извршена је пријава за упис права својине на непокретности у државној својини у
својину Предузећа.
Проценат извршења активности износио је 70%.
2.Изградња и уређење грађевинског земљишта,
инфраструктурно планирање и уређење, санација подручја
2.1. Уређење простора
Активности на уређењу грађевинског земљишта и простора у Националном парку Тара
у 2016.години биле су појачане. Реализоване активности:
а) Митровац
-

-

Обновљен и поправљен оштећен мобилијар на локалитетитама на Митровцу-Црвени
поток, Совина учионица, Бањска стена, офарбани стари оквири за табле и постављање
две нове форекс табле код Лугарнице,
На згради Центра за посетиоце, постављена нова табла,
Трг на Митровцу - према Пројекату партерног уређења Трга на Митровцу и
спроведеном тендеру за извођача радова, завршени су радови на поплочавању и
уређењу наведеног платоа. Вредност средстава субвенција од стране Министараства
трговине, туризма и телекомуникација, износила је 3.500.000,00динара.

б) Заовине
- Завршени радови на покривању крова кућице на плажи у Спајићима,
- Завршени радови на изради дрвеног мобилијара- надстрешница печурка, са оградом и
клупама, информативне табле на локалитету Брана-Тренице. Следи постављање
информативних табли.
- Завршени радови на локалитету Врањак-постављен мобилијар, надстрешница и
ограде.Следи постављање информативних табли
- Извршени земљани радови на трасирању стазе за локалитет Град. Следи постављање
ограде, односно рукохвата клупи и табла..
- Израђене су табле од форекса и обрада грађе за израду инфо табли.
За реализацију активности на уређењу простора, три шетне стазе у Заовинама и
информативне табле, добијена су средства у износу од 800.000,00 динара из средстава
суфинансирања из Министартва пољопривреде и заштите животне средине.
в) Инфопунк Перућац- постављене нове инфо табле на улазу у Пунк Перућац, као и велика
троугласта табла на крову инфо пункта.
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г) Расадник у Бајиној Башти
- Срушен стари помоћни објекат и направљена нова бетонска плоча за нови објекат.
д) Џанићи
- Простор кампа у Џанићима опремљен је клупама и столовима.
ђ) Калуђерске Баре
- постављена инфо-табала за град Солотник,
- извршена је поправка мобилијара-клупе и столови на Боровом брду.
е) Предов Крст - у току године извршена је поправка оштећеног мобилијара на
стени, као и мобилијара на видиковцу Сјенич.

Биљешкој

ж) Управна зграда, Центар за посетиоце Бајина Башта- извршено је додатно опремање центра
за посетиоце средствима суфинансирања од надлежног Министартва пољопривреде и заштите
животне средине у износу од 600.000,00 динара:
-

маскота медведа
маске и костими-5комада
сценографија и сценографија за фотографисање
бежични микрофон
лед телевизор
сталци за пулт (неколико врста), рекламна табла
компјутер
стаклене усправне витрине за археологију-5 комада
инсталација за видео опрему и осветљење.

з) Остали радови
- одржавање објеката - окречене све просторије објекта
у Шљивовици, собе и канцеларије управе на Митровцу,
- изграђена надстрешница за грађу и пелет у кругу радионице Предузећа.
Проценат извршења активности на уређењу простора износио је 97%.
2.2.Инфраструктурно планирање
Инфраструктурно планирање и изградња односило се на:
2.2.1. Инвестиција у управној згради у Бајиној Башти- Откуп простораУ циљу регулисања имовинских односа и побољшања услова рада у управној згради у
Бајиној Башти, извршиће се откуп дела спрата управне зграде и заједничког степеништа и
улаза. Планирана су средства субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне
средине у износу од 1.000.000,00 динара.
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2.2.2.Пројектовање, изградња и одржавање путева – редовна активност на реконструкцији
шумских путева у свим газдинским 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 9.311.400,00 динара.
Планирана је изградња шумских путева у газдинским јединицама “Црни Врх” и “Тара”,
укупне дужине од 5,173 км, као и израда пројеката за исте:
o Пут "Голо дрво-Јокића врело" – 2,136 км;
o Пут "Курјачина-Брдо"-1,593км,
o Пут „Гребен –Чучковина“- наставак пута од окретнице у 169. одељењу, кроз
170. до 171.одељења дужине 1,344км.
Радови на путу "Биљег-Набојине"- 2,19 км су започети и анексом уговора планирани
су и у 2017.госдини, средства суфинансирања су 3.942.000 динара.
Вршена је и санације клизишта и одрона у ГЈ“Црни Врх“ и ГЈ“МЗ Рача“.
2.2.3. Набавка радних машина и возила- инвестиција се односи на набавку моторних тестера
за потребе газдовања шумама, фрезе за расадничку производњу, ауто приколице за службу
лова и набавку теренских возила, укупно четири, за стручне службе Предузећа.За два теренска
возила добијена су средства суфинансирања у износу од 3.000.000 динара из из Министарства
пољопривреде и заштите животне.
2.2.4.Набавка опреме – рачунарска опрема - односи се на набавку рачунара и штампача, за
потребе стручних служби предузећа. За набавку три рачунара коришћена су средства
суфинансирања Министарства пољопривреди и заштите животне средине- заштита природе
износе 150.000 динара, а за остале рачунаре коришћена су сопствена средства.
2.2.5.Грађевински радови на објектима Предов Крст и Митровац– инвестиција се односи
на замену шиндре на крову објекта предвиђеног за адаптацију у Музеј шумарства, на
Предовом Крсту и ловаком дому на Митровцу.Инвестиција није извшена, објекат на
Митровцу је издат под закуп, инвестиција на објекту Предов Крст планирана у 2017.години.
Проценат извршења активности на инвестицијама износио је 90%.
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VI ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

1.Задаци на развоју културно-образовних и
информативно-пропагандних активности
1.1.Медијско приказивање
Вршена је 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.
(коришћења су средстава суфинансирања из Министарства пољопривреде и заштите животне
средине - заштита природе у износу од 300.000,00 динара). Приказ медијског приказивања:
- 12. јануар: Емитован промотивни филм: ,,Национални парк Тара“, на Националној ТВ
Мађарске-Редакција програма на српском језику,
- 16.01. укључење у програм радио БГ 202 - радио магазин "Одмор на 202 начина",
- 21.01. фоно извештај за Лав ТВ Ужице поводом Кампа младих ренџера 2016.,
- 29.01. на немачко-француском "Арте" каналу емитована емисија о Србији на немачком
и француском језику. Део везан за Тару је фокусиран на заштиту медведа,
- 12.02. На интернет порталу најпознатијег светског туристичког водича "Lonely planet"
бјављен чланак о НП Тара и Западној Србији "Western Serbia’s winter wonderland"
(Западна Србија зимска земља чуда),
- 18.04. Гостовање директора НП Тара и ПР ВУ "Тара" Невене Станисављевић на другом
програму РТС-а у емисији "Србија на вези",
- 19.03. Укључење у програм Радио Беград 202 - емисија "Одмор на 202 начина" поводом
Кампа младих ренџера,
- 11/12.04. Извештаји о обележавању Дана заштите природе у емисијама РТС-а ("Ово је
Србија", "Јутарњи програм"...),
- 10.06. Чланак о посматрању медведа у британском магазину “Birdwatch UK“,
- 09-10.07. Снимање дечији емисије „Моја Србијица“ на тему Кампа младих чувара
природе која треба да се емитује на РТС-у од септембра,
- 13.07. Изјава за телевизију „Al Jazeera“ у вези са номинацијом стећака на листу светске
културне баштине,
- 13-14.07. Прилози на РТС-у (Ово је Србија, Дневник 2 и 3, Јутарњи програм) ,РТВ
Пинк,ТВ“Прима“ поводом обележавања 35 година НП Тара,
- 06.08. Прилог у Дневнику 2 РТС-а,
- 10.08. Укључење у програм Радио Београд 1 емисија „Корак ка науци“,
- 10.08. Укључење у програм Радио Београд 1 емисија „Поштована децо“,
- 20-22.08. Снимање емисије за научно-образовни програм РТС-а у сарадњи са WWF,
- 25.08. Емитован прилог у емисији „САТ“,
- 08.09. објављен чланак о НП Тара у ревији САТ под називом „Две лепотице на једном
месту“,
- 10.09. Снимање материјала за емисују радио БГ 202 „Одмор на 202 начина“,
- 12.09. Прилози о акцији прстеновања птица на РТС-у и РТВ Прима,
- 29.09-2.10. Снимање емисије „Од злата јабука“ РТС – Драган Боснић,
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-

-19-22. октобар: снимање ТВ епизоде ,,Национални парк Тара“, за емитовање у оквиру
серијала ,,YU Parkovi“. Продуцент серијала је ,,info 27“ из Новог Сада,
30. октобар: Организована еко- емисија ,,Чекајући ветар“ која иде на Радио БеоградуДруги програм, а емитована је директно из Бајине Баште,
Сарадња са локалним медијима и дописницима из Бајине Баште локалним часописом
,,ББ Глас“ и локалном ТВ ,,Прима“, као и повремена сарадња, текстови и прилози:
,,Вести“, ,,ББ глас“, Блиц, НИН, РТС- Ужице,
Редовно ажурирање интернет презентације НП Тара,
Израда Информатора о раду и достављање информација од јавног значаја.

Проценат извршења активности износио је 100%.
1.2.Штампање промотивног материјала
Штампање пропагандног материјала :
-

Проспект Националног парка Тара (српски и енглески језик),
Кесе, фасцикле, блокови, календари,
Штампање едиције „Откривање Таре“, штампа новог допуњеног издања у сарадњи са
Заводом за заштиту природе (средства у износу од 200.000,00 динара, планира су из
субвенција из Министартва пољопривреде и заштите животне средине),
Проспект кампа ренџера, стећци, флајер противпожарна заштита,
Штампана бојанка „Свет Таре“,
Улазнице у центре за посетиоце и резерват природе.
Проценат извршења активности износио је 100%.

1.3. Пропагандне активности и презентација
-

-

-

01.03. Састанак са представницима ТА "Ace adventure" из Ниша и гостима из Израела договор око организованих група из Израела током јула и августа,
24.01. презентација и обилазак парка са енглеском новинарком Анишом Шах - чланак
ће бити објављен на порталу "CNN" и магазину "Lonely planet" ,
03.03. Посета Габора Силађија, НП Хортобађ - тим лидер НАТУРА 2000 пројекта,
10-11.03. Посета представника Америчке Амбасаде Џонатан Клифтон (канцеларија за
питања животне средине, науке, технологије и здравља) и Дејан Гајић (економски
асистент) - састанак са пословодством парка, презентација и обилазак Центра за
посетиоце Митровац и Бајина Башта, састанак са локалним привредницима,
становништвом и представницима НВО. Предлог за укључивање у "Sister park progam"
и потписивање меморандума о сарадњи са неким од америчких Националних паркова,
05.05. Састанак и обилазак парка са представницима НП Биоградска Гора из Црне Горе,
Сарадња у оквиру пројекта "Заштићен подручја за природу и људе" који спроводи
WWF,
9-11.05. Пробна тура посматрања медведа за госте из Енглеске - Марк Кокер и Тим Ди
познати британски писци, природњаци и новинари. Излазак на хранилишта на
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-

-

Горушицама и Рачанској шљивовици (из 3 изласка видели сваки пут медведа) и на
солило за дивокозе на Дрлијама,
23.05. Обилазак парка са водичем (Црвени поток, Заовине, Перућац, манастир Рача и
Центри за посетиоце) за групу из Словеније,
02.06. Обилазак објеката ВУ „Тара“ и парка са представницима туроператора из Русије,
08.06. Презентација и обилазак терена са представницима WWF – Леон Кебе (WWF
Adria) и Софи Александерсон (WWF Sweden) у склопу реализације пројекта
„Заштићена подручја за природу и људе“,
09-14.06. Састанак и обилазак парка са туроператерима из Немачке – организовање екотура за 2017. Годину,
11.06. Презентација за представнике Завода за заштиту природе и госте из Пољске.
13.06. Састанак са Јанушом Томасиевицем директором НП Горче из Пољске,
23.05. Обилазак парка са водичем (Црвени поток, Заовине, Перућац, манастир Рача и
Центри за посетиоце) за групу из Словеније,
26.06. Презентација и обилазак терена са групом израелских туриста,
20.07. Презентација и обилазак терена са групом израелских туриста,
31.07. Презентација и обилазак терена са групом израелских туриста,
03.08. Презентација и обилазак терена са групом израелских туриста,
06.09. Теренска презентација – екскурзија Вршац,
09-14.10. Боравак мађарских ренџера (са обиласком и презентацијом парка) у циљу
размене искустава са Службом чувара природе НП Тара.
22.10. Презентација и обилазак парка Селена Ранкић и гости из Француске –
разматрање могућности за организовање тура посматрања медведа.
Проценат извршења активности износио је 100%.

1.4. Центри за посетиоце
Центри намењени посетиоцима су Центар за посетиоце на Митровцу, Контролноинформативни пункт у Перућцу и Центру за посетиоце у Бајиној Башти. Рад у центрима
одвијао се континуирано током целе године, са посебним акцентом на едукативним
програмима у тз”Шумском биоскопу “ на Митровцу и у Бајиној Башти.
Преглед посетиоца и оствареног прихода:
1.Центар за посетиоце – Бајина Башта:
-Укупан број посетилаца: 2873
Домаћи гости: 2570
Странци: 303.
-Укупан промет: 146.389,90 динара
Сувенири: 142.839,90 динара
Улазнице: 0.00, 00 динара.
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2.Центар за посетиоце – Митровац:
-Укупан број посетилаца: 15.398 особа
Домаћи гости: 13.917 особа
Странци: 1.481 особа.
-Укупан промет: 1.893.803,10 динара:
Сувенири: 1.075.133,10 динара,
Преноћиште: 257.180,00 динара,
Шумски биоскоп: 278.180,00 динара,
Улазнице (,,Тепих ливада“): 182.450,00 динара,
Рентирање бицикли: 97.200,00 динара,
Топли напитци: 3.660,00 динара.
Закључно са 31.10. 2016. године у објектима ЈП „Национални парк Тара“ остварено је 202
доласка и 994 ноћења. Остварено је и 98 долазака и 392 некомерцијална ноћења за потребе
смештаја сарадника на пројектима.
Укупан приходи од активности Службе информисања и промоције и Службе туризма и
едукације укључујући и организацију Кампа младих ренџера износио је 3.672.587,54 динара.
Проценат извршења активности износио је 100%.
1.5. Едукативне активности
1.Туристички програми за организоване групе на подручју НП Тара и периодичне
мултимедијалне презентације у Центру за посетиоце на Митровцу:
-

-

-

-

24.01. презентација и обилазак парка са енглеском новинарком Анишом Шах - чланак
ће бити објављен на порталу "CNN" и магазину "Lonely planet" ,
03.03. Посета Габора Силађија, НП Хортобађ - тим лидер НАТУРА 2000 пројекта,
10-11.03. Посета представника Америчке Амбасаде Џонатан састанак са пословодством
парка, презентација и обилазак Центра за посетиоце Митровац и Бајина Башта,
састанак са локалним привредницима, становништвом и представницима НВО.
Предлог за укључивање у "Sister park progam" и потписивање меморандума о сарадњи
са неким од америчких Националних паркова,
05.05. Састанак и обилазак парка са представницима НП Биоградска Гора из Црне Горе.
Сарадња у оквиру пројекта "Заштићен подручја за природу и људе" који спроводи
WWF,
9-11.05. Пробна тура посматрања медведа за госте из Енглеске - Марк Кокер и Тим Ди
познати британски писци, природњаци и новинари. Излазак на хранилишта на
Горушицама и Рачанској шљивовици (из 3 изласка видели сваки пут медведа) и на
солило за дивокозе на Дрлијама,
23.05. Обилазак парка са водичем (Црвени поток, Заовине, Перућац, манастир Рача и
Центри за посетиоце) за групу из Словеније,
02.06. Састанак и обилазак објеката ВУ „Тара“ са представницима туроператора из
Русије,
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“
28

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ
ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА ЗА 2016.ГОДИНУ

-

-

08.06. Презентација и обилазак терена са представницима WWF – Леон Кебе (WWF
Adria) и Софи Александерсон (WWF Sweden) у склопу реализације пројекта
„Заштићена подручја за природу и људе“,
09-14.06. Састанак и обилазак парка са туроператерима из Немачке – организовање екотура за 2017. Годину,
11.06. Презентација за представнике Завода за заштиту природе и госте из Пољске.
13.06. Састанак са Јанушом Томасиевицем директором НП Горче из Пољске,
23.05. Обилазак парка са водичем (Црвени поток, Заовине, Перућац, манастир Рача и
Центри за посетиоце) за групу из Словеније,
26.06. Презентација и обилазак терена са групом израелских туриста,
20.07. Презентација и обилазак терена са групом израелских туриста,
31.07. Презентација и обилазак терена са групом израелских туриста,
03.08. Презентација и обилазак терена са групом израелских туриста,
06.09. Теренска презентација – екскурзија Вршац,
09-14.10. Боравак мађарских ренџера (са обиласком и презентацијом парка) у циљу
размене искустава са Службом чувара природе НП Тара,
22.10. Презентација и обилазак парка гости из Француске – разматрање могућности за
организовање тура посматрања медведа,
23.10. Теренска презентација за награђене ученике из Сремске Митровице.

2. Сајамске манифестације
-

18-21.02. Учешће на међународном сајму туризма у Београду у оквиру штанда Бајине
Баште - туристичке регије Западна Србија,
03.06. Учешће на промотивном каравану „Моја Србија“ са на градском тргу у Ужицу у
организацији Туристичке организације Србије.

3. Промотивне манифестације
- 28.05. Авантуристичка трка "Тара 2016" у организацији СК "Алти" из Београда,
- 13.07. Обележавање јубилеја 35 година проглашења НП Тара: презентација актвности
парка, промоција лексикона и излет,
- 01-02.10. Европски викенд посматрања птица,
- 27-30.10. Организован фото сафари ,,Тара 2016“ у сарадњи са Фото Савезом Србије.
4. Организоване радионице
-

22-23.02. радионице у сарадњи са WWF Србија у оквиру пројекта "Заштићена подручја
за природу и људе": Успостављање савета корисника (2 одвојене радионице запослени и
представници заинтересованих страна); Мониторинг медведа и могућност туристичке
валоризације (састанак запослених и експерата); WWF академија (састанак са
представницима локалних школа),
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18.04. Радионица о реаговању у ванредним ситуацијама у организацији Зеленог савета
општине Бајина Башта одржана у Центру за посетиоце у Бајиној Башти,
18/19.04. У Центру за посетиоце на Митровцу одржан семинар и радионица
"Дијагностика, мониторинг и сузбијање најчешћих врста поткорњака четинара" Институт за шумарство из Београда и Управа за шуме,
23-26.05. Радионица "Интерпретација природе - умети разумети природу" на Предовом
крсту у организацији WWF. Учесници радионице представници НП Тара, НП Ђердап,
НП Фрушка Гора, СРП Горње Подунавље, ПИО Космај, ПИО Авала и Покрета горана
Војводине. Предавачи колегинице из Хрватске Сњежана Малић-Лимари (ПП
Медведница), Биљана Хутинец (Парк Максимир) и Морена Желе (Музеј Пригорја),
25-31.07. Радионица студената Факултета примењених уметности из Београда „Тара
2016“ – нови визуелни идентитет НП Тара,
27.09. Семинар за приватне шумовласнике (Центар за посетиоце Митровац) у оквиру
пројекта „Промоција одрживе употребе биоенергије у Златиборској области“ који
реализују РРА Златибор и ГИЗ-а,
29-30.10. Саветовање у организацији Асоцијације „Спорт за све“ у центру за посетиоце
НП Тара у Б. Башти на тему „Еко рекреативни кампови у функцији рекреације“.

-

-

-

-

5. Теренске наставе и екскурзије
-

12.05. Презентација за студенте биологије ПМФ-а из Крагујевца,
03.06. Презентација за студенте Биолошког факултета из Београда,
05.06. Презентација за студенте биологије ПМФ-а из Новог Сада ,
24.06. Презентација за студенте биологије ПМФ-а из Ниша,
25.06. Презентација и обилазак терена са студентима универзитета Дјук,
Северна Каролина, САД,
01-04.07. Презентација и обилазак тререна са студентима одсека за физичку
географију Универзитета Еотвош Лоранд из Будимпеште,
08.09. Теренска презентација – стручна ексурзија студенти и професори Департмана
за пејзажну екологију, Факултета природних наука, Универзитета Коменског из
Братиславе, Словачка.

6.Едукативни кампови
-

Камп младих чувара природе– реализован током јула и августа у 5 смена са укупно 86
учесника. Значајно учешће у реализацији кампа имало је локалноно становништво кроз
пружање различитих услуга,
радионица Покрет горана Србије у оквиру пројекта „Заштита, очување, вишенаменско
коришћење и подизање свести и знања о вредностима шума код младих“,
Камп за прстеновање птица- 12.09.-једнодневни излет за 20 деце из локалних основних
и средњих школа и њихово укључивање у камп за прстеновање птица,
Еко камп за награђену децу школа - 08.10. Теренска презентација за учеснике екокампа у Заовинама у организацији Општине Бајина Башта и Зеленог савета.
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7.Обележавање еколошких датума
-

-

-

19.03. Укључивање у акцију "Сат уа нашу планету" ,
21.03. Обележен Међународни дан шума озелењавањем парковских површина у граду
(вртић и спортски центар) у сарадњи са Канцеларијом за младе и зеленим саветом
општине Бајина Башта,
22.03. Обележен Светски дан вода у сарадњи са Дечјим вртићем Невен - дечија
представа и радионица за децу и родитеље,
11.04. Обележен Дан заштите природе 11. април, уз присуство представника
Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Завода за заштиту природе
Србије:
- Акција чишћења платоа на Калуђерским барама са члановима биолошке
секције Гимназије "Јосиф Панчић" и Одреда извиђача из Бајине Баште.
- У Центру за посетиоце у Бајиној Башти отворена ликовна изложба "Птице"
аутора Милице Ајдуковић,
22.04. Обележен Дан планете земље у сарадњи са Зеленим саветом општине Бајина
Башта - чишћење зелених површина у граду,
22.05. Обележен Међународни дан биодиверзитета са ученицима ОШ "Јездимир
Трипковић" из Латвице код Ариља. Презентација и обилазак парка - Совина шумска
учионица, Црвени поток, видиковац Бањска стена и брана Лазићи.

Проценат извршења активности износио је 100%.
VII САРАДЊА

1. Сарадња и партнерство са локалним становништвом
и осталим корисницима у заштићеном подручју
Сарадња са локалном заједницом одвијала се кроз редовну активност са месним
заједницама и локалном самоуправом по разним питањима, посебно у питањима решавање
заједничких проблема, комуналних питања и инфраструктурних пројеката. Одржане су две
радионице са заинтересованим странама за формирање Савета корисника Националног парка
Тара.
Сарадња са невладиним органитацијама одвијала се кроз подршку пројеката који су
допринели промовисању подручја, подизању еколошке свести, пројекти из екотуризма и свим
развојним пројектима.
Посебна активност била је подршка невладиним организацијама на организацији
рекреативних и промотивним манифестација , подршка пројекту ,,Пријатељство на Дрини“,
сарадња са Планинарским клубом „Тара“ – активно укључивање чланова клуба у обележавање
и уређивање планинарских стаза, укључивање локалног становништва и организација у
реализацију „Кампа младих чувара природе“ кроз пружање различитих услуга, сарадња са
локалним институцијама на уређењу видиковца „Букање“ на Дебелом брду, уређење
видиковаца у сарадњи са СТЦ „Бајина Башта“ и Туристичком организацијом регије Западна
Србија (постављање телескопског дурбина на видиковцу Бањска стена).
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2.Међународна сарадња и сарадња са другим заштићеним подручја Србије
Сарадња и размена искустава одвијала се непосредно између самих националних
паркова и других заштићених добрара, у заједничким семинарима заштићених добара, учешћу
у сусретима паркова „Парковијада“. Сарадња између паркова и заштићених добара спровођена
је и у оквиру Асоцијације паркови Динарида, посебно на обуци и размени искустава и знања.
Започета је реализација пројеката из међународне сарадње и то:
-

Пројекат: „ECO KARST - Екосистемске услуге у заштићеним кречњачким подручјима –
покретачка снага локалног одрживог развоја“
Улога: партнер
Тема: Екосистемске услуге, сарадња, укључивање локалних заједница.

-

Пројекат Заштићена подручја за природу и људе“ (Protected Areas for Nature and
People), одобрен за финансирање од стране Шведске агенције за обнову и развој
(SIDA), пројекат Светски фонд за заштиту природе -WWF, у оквиру програма
„Паркови Динарског лука (Dinaric Arc Parcs Programme).

VIII ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА
Процена остварења активности по Програму управљања :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Чување, заштита природних вредности – 95%,
Активности на културно-историјским вредностима-100%,
Управљање природним ресурсима- 100%,
Истраживачки пројекти- 100%,
Градња и уређење простора-86%
Промоција и презентациај подручја-100 %
Сарадња – 90%
Оставрени приход-102%.
_______________________________________
Остварење програма: 96,6%.

Приход од накнада за коришћење подручја парка остварен је у износу од 30.200.000,00
динара што представља 86,28% у односу на планирани приход од накнада у износу од
35.000.000,00 динара. Учешће прихода од накнада у укупном приходу Предузећа износио је
8,36%.
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Извори оствареног прихода :

1. Прихода које оставује Предузеће од обављања делатности-----------------283.907.326,00
2. Приход од накнада за коришћење вредности парка –--------------------------30.200.000,00
3. Наменска средства из Буџета Републике Србије--------------------------------46.117.894,00

3.1.Стручни послови у шумама сопственика---------------------------------6.579.000,00
3.2.Суфинансирање из Буџетског фонда за шуме--------------------------14.488.639,00
-

изградња шумских путева--------------------------------------------------------9.311.400,00
заштита шума (набавка феромона и фунгицида) -------------------------3.853.517,00
биолошки радови (пошумљавање и производња семена)------------------1.073.722,00
заштита шума- противпожарна осматрачница----------------------------250.000,00

3.3. Средства Буџетског фонда ловства------------------------------------------850.255,00
3.4.Суфинансирање Програма управљања ----------------------------------20.700.000,00
3.5.Суфинансирање пројекта Министарство туризма----------------------3.500.000,00
4.

Средства по пројектима -донација ----------------------------------------------------714.780,00

Укупни приход (процена)------------------------------------------------------------------360.940.000,00
Укупан расход--------------------------------------------------------------------------------338.200.000,00.

ЈП”Национални парк Тара”
в.д.директор
Драгић Караклић -дипл.инг.шум
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