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I УВОД
Програмом управљања за 2017. 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.
У складу са одредбама Закона о националним парковима („Службени гласник
Републике Србије“ број 84/2015.) члан 18., урадиће се и Извештај о стању природних и радом
створених вредности у Националном парку Тара за 2017.годину (до 31.03.2018.године) у коме
ће се детаљније приказати стање природних и радом створених вредности.
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
Активности на чувању и заштити подручја, односиле су се на редовну контролу
активности у парку у складу са Правилником о унутрашњем реду, контролу промета дрвних
сортимената, контролу изношења смећа са простора парка, попису објеката за примену
накнада, контролу градње путева, коришћења камена, контрола снимања филмова, контрола
одржавања спортских и туристичких манифестација, фотосафарија, ангажовање у реализацији
едукативног Кампа младих ренџера, на мониторингу станишта и орнитофауне, у презентацији
и промоцији подручја.
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.
И поред апела упућеног локалном становништву, било је више приземних пожара
изазваним људском непажњом :
- 05.03.- пожар у Рујевици, Заовине, опожарена површина је 50ха (углавном пашњаци,
мањим делом четинарске шуме), интервенција управљача и ватрогасних јединица
МУП-а,
- 17.03.- пожар у Јеличићима, Заовине, опожарена површина је 9ха, горело је ниско
растиње, интервенција управљача и ватрогасних јединица МУП-а,
- 21.03.пожар у Јеличићима, Заовине, опожарена површина је 1ха, горело је ниско
растиње и пашњаци, интервенција управљача и ватрогасних јединица МУП-а,
- 23.03. пожар у Кремићима, Заовине, опожарена површина је 1ха, горело је ниско
растиње и пашњаци, интервенција управљача и ватрогасних јединица МУП-а,
- 24.03. пожар у Добром пољу, граница са НП Тара, опожарена површина је 15ха, горело
је ниско растиње, појединачна стабла смрче и белог бора.
- 15.04.пожар у Заовинама, на приватној парцели, ливада запаљена због крчења, без
материјалне штете по добро,
- У месецу мају и јуну није било пожара, организована активна противпожарна
дежурства,
- Дана 09.07.2017. године у 17:17 часова избио је приземни пожар на месту званом
„Пожар“ село Растиште, где је ангажовано 3 запослених из Националног парка „Тара“ ,
једна цистерна ТАМ 150 и теренско возило.
- Укупна опожарена површина је 4 ара, где је пожаром обухваћен пашњак. Интервенција
на пожару се одвијала заједно са ватрогасном јединицом МУП- а. Узрок настанка
пожара је непажња,
- Дана 17.07.2017. године око 15:00 часова избио је приземни пожар у селу Заовине,
засеок Ђурићи где је изгорело око 1 ха ливаде и ниског растиња. Пожар је угашен негде
око 20:00 часова. На пожару је ангажовано 2 запослена из Националног парка „Тара“,
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-

-

-

-

-

једна цистерна ТАМ 150. На пожару су присуствовале и ватрогасне јединице МУП- а,
Дана 24.07.2017. године избио је приземни пожар на месту званом „Котарци“ на путу
ка Калуђерким барама. Пожар је избио око 11:00 часова а угашен око 14:00 часова.
Изгорело око 0,50 ха. На интервенцији је било ангажовано 4 запослена из Националног
парка „Тара“, цистерна ТАМ 150 и теренско возило. Пожар изазван непажњом где је
горела само ливадска вегетација,
Дана 23.08.2017. године у 16.25 часова избио пожар у Јеличићима, село Заовине на
поврђини око 1 ха где је горело ниско растинје и пашњак. Учествовали запослени
националног парка Тара, цистерна ТАМ 150 и теренско возило. Пожар угашен око
20.00 часова. Непажња човека је узрок настанка,
Дана 30.08.2017. године у „Горњим Јелисавчићима“ село Заовине избио је приземни
пожар око 11.30 часова а угашен око 16.00 часова. Том приликом је горело око 1 ха
ниског растинја и ливаде. На интервенцији присуствовали запослени НП „Тара“, 4
запослена, ТАМ 150 и теренско возило,
Дана 31.08.2017. Дана 31.08.2017. године на месту званом „Рипа“ (КО Дуб, КО Злодол)
избио је приземни пожар око 14.00 часова на површини око 1 ха, на стрмом и врло
стрмом терену, експозиција југо-југозапад, плитко земљиште где на централном делу
избија матични супстрат. Приземни пожар је обухватио изданачку шуму храста и
багрема, док је у горњем делу пожар захватио састојину црног бора на површини око 5
ари. Приземни пожар је на појединим местима прелазио у високи када је захватао и
појединачна стабла храста, багрема. Стабла су нагоревала до 50 см висине.Пожар је
избио истог дана и на територији Мокра гора, на месту званом „Столац“,
Дана 02.09. 2017. године око 11.00 часова избио је пожар на месту званом „Бањско
точило“ поред пута Прућац- Митровац. Приземни пожар је обухватио око пола хектара
листопадне шуме црног граба, букве и црног јасена. Пожар је угашен око 19.00 часова
где су у гашењу учествовали запослени Националног парка „Тара“, као и припадници
ватрогасне јединице Бајина Башта. Укупна опожарена површина је око 0,5 хектара.

Одржана обука о противпожарној заштити у организацији Управе за шуме и Сектора за
ванредне ситуације.
Планиране активности на заштити и чувању подручја суфинансиране су и средствима
из Буџета, преко Министарства заштите животне средине:
а) бруто зараде запослених чувара у износу од 4.800.000,00 динара,
б) материјални трошкови чуварске службе-( гориво, опрема, одржавање возила и
друго ) у износу од 500.000,00 динара,
в) противпожарна заштита – опрема (два мобилна водозахвата од 600л, 16 комада
напртњача, ватрогансна црева, 13 противпожарних шлемови, чизме) у износу од
1.000.000,00 динара.
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.
1.2. Одржавање подручја
Активност на одржавању подручја односи се на чување и обнављање утврђених
граница заштићеног подручја и њиховом обележавању на терену. У складу са Законом о
националним парковима (“Службени гласник Републике Србије“ бр.84/15), завршено је
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обележавање нових граница и ознака заштићеног подручја, обележене су границе у
Заовинама.
За активност обележавања граница, односно зона заштите, коришћена су средства
суфинансирања из Министарства заштите животне средине:
- ангажовани су додатни радници преко агенције, средства субвенција у износу
од 1.100.000 динара,
- геодетске услуге на обележавању граница-320.000,00 динара,
- табле за обележавање локалитета I степена заштите-300.000,00 динара. Обележени су
локалитети I степена заштите и локалитет Треница (локалитет са омориком) у II степену
заштите.
Локалитети I степена заштите који су обележени са таблама:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

локалитет „Змајевачки поток“,
локалитет „Врањак“,
локалитет „Студенац“,
локалитет „Кањон Склопови“,
локалитет „Алушка планина“
локалитет „Пушине“,
локалитет „Кремићи“.

1.3. Откуп парцела под омориком у Змајевачком потоку
У циљу свеобухватније заштите оморике као заштићене врсте и природне реткости
Националног парка Тара и Републике Србије, као и захтева власника парцела, извршен је
откуп две парцеле у Змајевачком потоку који је у режиму заштите I степена, укупне површине
2,1993 ха. За наведену активност коришћена су средатва субвенција из Министарства заштите
животне средине у износу од 2.300.000,00 динара.
1.4.Управљање отпадом и чишћење простора
Са простора националног парка, редовно је прикупљан и одношен комунални отпад од
стране општинског ЈКП „12 септембар“ и за део извршених услуга, трошкове је сносио
управљач.
1.5.Праћење стања природних вредности
Праћење стања природних вредности одвијало се кроз праћење заштићених вредности,
ретких и угожених врста и њихових станишта. Детаљнији извештај о стању природних
вредности приказаће се кроз Извештај о стању природних и радом створених вредности у
Националном парку Тара за 2017.годину.
1.5.1.Мониторинг оморике
Посебне активности су спровођене у погледу параћења стања популација Панчићеве
оморике. Активност је подразумевала интезивно праћење здравственог стања, виталности у
два аспекта (пролећни и јесењи) на 4 огледна поља (Црвене Стене , Љути брег, Било, Црвени
поток) .
На неприступачним локалитета на Великом крају на подручју Звезде, извршено је
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снимање помоћу дрона, као и редован обилазак станишта оморике и бележене стања и појаве
на подручју целих зона.
У складу са постављеним критеријумима вршено је праћење стања по параметрима
који су уношени у базу података: пречник, висина, 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", такође се уносе и величина
крошње, плодоношење, сушење, оштећења, болести и друга запажања.
Популација оморике, што се тиче обнављања, највише је угрожена у резервату природе
у Црвеном потоку (нема обнављања), а што се тиче самог сушења у резервату Љути брег.
1.5.2.Мониторинг флоре
Мониторинг флоре односио се на мониториг за 41 врсту васкуларне флоре (угрожене,
ретке, заштићене). Налаз сваке врсте је геореференциран, одређене су карактеристике
станишта и узети су подаци о осталим врстама са којима се налази у заједници. Поред тога,
направљено је по три фото снимка за сваку врсту (тотал, детаљ и станиште). 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. Као посебно значајно издваја се потврда налаза ретке,
заштићене, међународно значајне бореално реликтне врсте Menyanthes trifoliata L. Сакупљени
подаци унети су у базу података за биљне врсте.
Наведена активност суфинансирана је средствима Министарства заштите животне
средине у износу од 200.000,00 динара.
1.5.3.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.
Током 2017.године на 91 локалитету регистровано је 38 различитих типова отворених
станишта.Класификација станишта је извршена у складу са националном номенклатуром. Све
тачке су станишта површине 5х5м са геореференцираним центром.
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). За сваки тип станишта је урађена и мапа распрострањења као део документације.
Наведена активност суфинансирана је средствима Министарства заштите животне средине у
износу од 300.000,00 динара.
1.5.4.Мониторинг фауне
Праћење фауне инфрацрвеним камера спроводи се последњих година у Националном
парку Тара. Мониторинг фауне вршен је помоћу успостављене мреже инфрацрвених камера.
Камере су постављане у оквиру квадрата 3х3км. Циљна врста праћења је мрки медвед. Поред
мрког медведа камере бележе активност низа других врста. 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
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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.
Током 2017. године сакупљени су следећи подаци са камера:
1.Шљивовица 1:
Укупно медведа: 8
Друге забележене врсте:Вук(Canis lupus), срна(Capreolus capreolus), орао мишар (Buteo buteo),
лисица(Vulpes vulpes), гавран (Corvus corax), креја (Garrulus glandarius),кос Turdus merula
2. Шљивовица 2:
Укупно медведа: 12 , две женке-једна маркирана са оглицом са два мечета и једна
немаркирана са три мечета
Друге забележене врсте:лисица(Vulpes vulpes), вук(Canis lupus), дивља свиња (Sus scrofa),
јазавац (Meles meles), веверица( Sciurus vulgaris), зимовка(Pyrrhula pyrrhula)
3.Шљивовица 3 (резерват):
Укупно медведа: 4
Друге забележене врсте:срна(Capreolus capreolus),
4. Јагоштица 1:
Укупно медведа: 2 једна немаркирана са једним мечетом,
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) , јазавац (Meles meles), зимовка(Pyrrhula pyrrhula) дивокоза(Rupicapra
rupicapra), креја (Garrulus glandarius),кос Turdus merula , Голуб гривнаш (Columba palumbus)
5.Маказе 1:
Укупно медведа: 6
Друге забележене врсте:срна(Capreolus capreolus), лисица(Vulpes vulpes), голуб гривнаш
(Columba palumbus),
6.Маказе 2:
Укупно медведа: 11 две женке-једна маркирана са оглицом са два мечета и једна немаркирана
са две мечета
Друге забележене врсте:
Вук(Canis lupus)лисица(Vulpes vulpes), дивља свиња (Sus scrofa), куна (Martes foina), црна
жуна (Picus canus), срна (Capreolus capreolus), веверица( Sciurus vulgaris), лештарка (Bonasia
bonasia), креја (Garrulus glandarius),кос Turdus merula , Голуб гривнаш (Columba palumbus)
7.Звезда:
Укупно медведа: 0
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Друге забележене врсте:лисица(Vulpes vulpes), срна (Capreolus capreolus), куна (Martes foina)
дивља свиња (Sus scrofa) веверица( Sciurus vulgaris), лештарка (Bonasia bonasia) ,
Голуб гривнаш (Columba palumbus).
8.Горушице 1:
Укупно медведа: 14 две женке-једна маркирана са оглицом са два мечета и једна немаркирана
са три мечета
Друге забележене врсте:лисица(Vulpes vulpes), срна (Capreolus capreolus), Dendrocopos sp.,
вук(Canis lupus) дивља свиња (Sus scrofa) креја (Garrulus glandarius),кос Turdus merula ,
Голуб гривнаш (Columba palumbus ,орао мишар (Buteo buteo))
9.Горушице 2:
Укупно медведа: 13 две женке-једна маркирана са оглицом са два мечета и једна немаркирана
са три мечета
Друге забележене врсте:
лисица(Vulpes vulpes), дивокоза(Rupicapra rupicapra), срна (Capreolus capreolus), мишар (Buteo
buteo), јеж (Erinaceus romanicus), веверица( Sciurus vulgaris) лештарка (Bonasia bonasia),
гавран (Corvus corax),кос Turdus merula , Голуб гривнаш (Columba palumbus) зимовка(Pyrrhula
pyrrhula).
За наведену активност коришћена су средства субвенције Министарства заштите
животне средине у износу од 170.000,00 динара (за израду базе података и опреме за камере).
1.5.6.Мониторинг птица
Мониторинг птица је спровођена током периода мај-јун (гнездећи период) септембароктобар (селидбени период). Спровођена су у различито доба дана или ноћи у зависности од
специфичности мапирања односно животних навика пре свега циљних група птица (детлићи
Piciformes и сове Strigiformes). Теренски пописи птица вршени су методама линијског
трансекта и цензуса из тачке (Биббy ет ал., 1992). Трансект се састојао од кретања по унапред
утврђеној рути на којој су са обе стране линије на максималној удаљености од 50 м бележене
све опажене или слушане јединке.
Што се тиче цензуса у тачки, исти је коришћен за истраживање сова и птица
грабљивица, ређе и других група птица .Минималан размак између две цензус тачке износио
је 750 м, а максималан 1.150 м. Уз сваки податак о налазу наведен је гнездећи код, као ниво
доказа гнежђења.
Током периода мониторинга укупно је проверено 12 познатих територија три циљане
врсте: 5 мале сове, 6 планинског детлића и 1 тропрстог детлића. Знакови присутва или
одсуства као и локације обиђених територија приказани су у табели. Такође, путем три
трансекта дужине 45,7 км (19 + 15,4 + 11,3) са укупно 29 стоп тачака путем узорка кроз
репрезентативно станиште поновљени су трансекти од ранијих година са циљем дугорочног
праћења популације дугорепе сове путем узорка у репрезентативном станишту.
Резултати овог дела пројекта приказани су у табели.
Назив врсте

Р.бр.у евиденцији

Picoides tridactylus

1

Dendrocopos

2

ГПС КООРДИНАТЕ
N 43.914250°
E 19.430750°
N 43.991500°

ПРИСУТН(П)
ОДСУТНИ (O)
О
П
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leucotos
Dendrocopos
leucotos
Dendrocopos
leucotos
Dendrocopos
leucotos
Dendrocopos
leucotos
Dendrocopos
leucotos

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°

6
7
8
9
10

П
П
П
О
П

Glaucidium
passerinum

1

N 43.936806°
E 19.420806°

О

Glaucidium
passerinum
Glaucidium
passerinum
Glaucidium
passerinum
Glaucidium
passerinum

3

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

П

4
6
7

О
П
П

У оквиру активности на прстеновању птица, током 14 радних дана ухваћено је и
обележено укупно 692 јединке у оквиру 42 врсте. Необично бројни, били су обични косови
(Turdus merula) који су чинили више од једне трећине свих прстенованих јединки. Током
прстеновања пратили смо и прелет, односно сеобу врста па је тако по први пут унутар
Националног парка забележено присуство сиве и белонокте ветрушке.
Наведена активност суфинансирана је средствима Министарства заштите животне
средине у износу од 350.000,00 динара.
1.6.Мониторинг климе
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. Мерена је
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 август (16,8ºC). Највиша
температура ваздуха забележена је у августу (34,4ºC), а најнижа 8. јануар (-25,6ºC) . Највећа
количина падавина је пала у мају (123 мм). Забележена је мала количина падавина током целе
године до средине октобра укупно 529,9 мм.
Набављена је још једна метеоролошка станица за подручје Предовог Крста и за
наведену активност коришћена су средствима Министарства заштите животне средине у
износу од 850.000,00 динара.
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Мониторинг вода
Мониторинг вода вршен је узорковањем на већ успостављеној мрежи станица на којој
су вршене анализе и у складу са параметром и Правилником одређивана класа воде.
Водотоци који су праћени су :Јаревачки поток, Рача, Змајевачки поток,Караклијски
рзав,Батурски рзав,Јокића поток, Дервента и Врело.
Акумулације које су праћене су: Перућац,Крушчица,Заовине и Спајићи.
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. Постојећа лабораторија нема могућности за одређивање биолошког,
односно бактериолошког статуса вода.
На основу анализе физичко хемијских елемента квалитета вода, може се констатовати
да су воде у оквирима вода I категорије. За мониторинг вода коришћена су средства
субвенција Министарства заштите животне средине, за набавку реагенаса у износу од
80.000,00 динара.

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.
Извршен је откуп парцеле у површини од 11ари у Растиштима, на којој се налази
некропола стећака, уписана на Листу светске културне баштине.
Средства за наведену активност у износу од 150.000,00 динара коришћена су из
субвенција Министарства заштите животне средине.
Вршено је и археолошко истраживање у Заовинама, на Граду су откривени остаци
средњевековног града и остаци цркве брвнаре у „Црквишту“ у подножју Града.

3.Управљање посетиоцима
3.1. Опремање Центара за посетиоце
У центрима за посетиоце, извршено je додатно опремање простора:
-

Штампа картата Националног парка Тара на форексу за Центар за посетиоце на
Митровцу и Едукативни центар у Рачанској Шљивовици,
Набавка техничке опреме (један компјутер, набавка аудио водича на српском и
енглеском језику, (средства субвенције 170.000,00 динара),
Набавка видео надзора на објектима Центра за посетиоце на Митровцу и
објекту за смештај на Митровцу (средства субвенције 180.000,00 динара).

За наведену активност, коришћена су средства субвенције Министарства заштите
животне средине у износу од 350.000,00 динара.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“
9

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ
ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА ЗА 2017.ГОДИНУ

3.2.Штампање материјала намењеног посетиоцима
-

Проспект Националног парка Тара (српски,енглески језик),
Проспект кампа ренџера, туристичке понуде, флајери,
Улазнице у центре за посетиоце и резерват природе.
Остали промотивни материјал.

За наведену активност, коришћена су средства субвенције Министарства заштите
животне средине у износу од 250.000,00 динара.
3.3. Информативни рад Центара за постиоце и смештајним објектима
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.
- Центр за посетиоце на Митровцу (подаци закључно са 30.09.2017.)
▪ отворен целе године;
▪ Број посетилаца: домаћи 14.461; страни 1.753; укупно 16.214.
-Центр за посетиоце у Бајиној Башти (подаци закључно са 30.09.2017.)
▪ отворен целе године;
▪ Број посетилаца: домаћи 786; страни 184; укупно 970.
-Контолно-информативни пункт Перућац није радио.
Закључно са 30.09. 2017. године у објектима ЈП „Национални парк Тара“ остварено је
251 долазак и 996 ноћења.Поред овога остварено је и 189 долазака и 808 некомерцијална
(гратис) ноћења за потребе смештаја наших сарадника.
Приходи од активности (закључно са 30.09.2016): 3.390851,66 динара без пдв-а:
 Приход од смештаја: 1.482.840,78 дин без пдв-а
- Камп 788.046,67 дин без пдв-а
- Остали смештај 694.794,11 дин без пдв-а
 Приход од сувенира: 1.173.402,47 дин без пдв-а
- Центар за посетиоце Митровац 1.065.777,08 дин без -а
- Центар за посетиоце Бајина Башта 107.625,39 дин без пдв-а
 Приход од услуга 734.608,41 дин без пдв-а
o Посматрање медведа 160.000,00 дин без пдв-а
o Изнајмљивање бицикли 103.625,00 дин без пдв-а
o Изнајмљивање кајака 9.500,00 дин без пдв-а
o Улазнице Црвени поток 194.230,67 дин без пдв-а
o Улазнице Шумски биоскоп 194.230,67 дин без пдв-а
o Услуге водича, презентације 37.000,00 дин без пдв-а.
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4.Управљање природним ресурсима
4.1.Задаци и активности на заштити и управљању шумама
4.1.1. 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.
У поступку јавне набавке набављени су феромони у количини од 2300 комада за
државне шуме и 200 комада за заштиту приватних шума. Постављено је укупно 930 клопки за
праћење поткорњака у државним шумама и 100 комада клопки за мониторинг приватних
шума. Укупно на подручју НП „Тара“ ухваћено је 14 106 363 поткорњака.
Појединачно по врстама:
Врста поткорњака
Укупно ухваћених поткорњака
3 552 565
Ips typographus
10 525 172
P. chalcographus
16 445
Pityokteines curvidens
927
Ips sexdentatus
11254
T. lineatum
Клопке су контролисане и пражњене сваких 10-15 дана. 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, 6-а), „Гребен“ (166-а, 149-а, 168-а,), „Набојне“ (19-а, 20-а, 21-а, 55-а, 56-а, 25-а)
и у приватним шумама. Затим, јаки улови евидентирани на Митровцу (49-а, 83-а),
„Браневини“ (180-а, 176-а, 181-а), док су на локалитету „Ослуша“ евидентирани су јачи улови
поткорњака само у првој генерацији. Јаки напади констатовани су и на локалитетима „В.
Ливада“ (43-а, 44-а,46-а), „Сјенокос“ (126-а,127-а), „Бесеровачке баре“ (111-а, 112-а, 113-а),
„Букова главица“ (134-а, 112-а, 131-а), „Ђуровина“ (180-а), „Борјак“ (151-а, 154-а, 148-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, 61-а), затим у
одељењима (57-а, 58-а), „испод Сјенича“ одељењу (97-а). Јаки напади констатовани су и на
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локалитетима „Поравине“ где се државна шума граничи са приватним (24-а), затим „Дикава“
(24-а, 25-а, 33-а, 29-а), „В. пивница“ (32-а, 22-а, 26-а), „Дуги до“ (34-а, 70-а), „Капетанова
вода“ (37-а, 68-а), „Мала батура“ (42-а), „Курјачина“ (23-а, 22-а, 26-а), „Боровњак“ (5-а),
„Мрка коса“ (77-а, 82-а), „Пећи“ (44-а, 43-а), „Биљег“ (61-а, 60-а), „Пијаћа вода“ (13-а, 58-а),
„Сјенич“ (65-а, 84-а, 97-а), „Витмировац“ (86-а, 81-а), „Милакова раван“ (87-а).
У ГЈ „Звезда“ јаки напади су констатовани на локалитетима „Камено брдо“одељење
(30-а), на локалитету „Смиљевац“ одељења (44-а, 39-а, 40-а, 50-а), Галиник“ (29-а), као и у
приватним шумама у Јагоштици на локалитетима „Браутово брдо“ и „Пиштала“. Јаки улови
забележени су на локалитету „Чекова кућа“ (47-а).
У Калуђерским барама јаки напади су констатовани у одељењима (21-а, 22-а).
Након мониторинга поткорњака у шумама Националног парка Тара који се спроводио у
периоду од априла до средине октобра 2017. године констатована је већа бројност поткорњака
у односу на претходну годину.
За реализацију активности на заштити шума, добијена су средства из Буџетског фонда
шума- Управа за шуме, у износу од 4.173.444,00 динара за државне шуме и 304.800,00 динара
за приватне шуме, за набавку феромона фунгицифа и додатно ангажоване раднике на заштити
шума
4.1.2.Нега и обнављање шума
Извршени су радови на нези засада четинара – окопавање на чистинама пошумљеним у
јесен 2016.године и то у одељењима 120ц ГЈ”Тара”, одељењима 95а, 96а, 97а, 107а, ГЈ”Црни
Врх” на укупној површини од 3,6ха и за наведене радове добијена су средства из Буџетског
фонда за шуме у износу од 46.000,00 динара. Због неуспелог пошумљавања, извршено је
поновно пошумљавање у 22 а одељењу на Калуђерским Барама на површини од 1,5ха.
Извешена је санација површине пошумљавањем са садницама белог бора, у 9а одељењу
ГЈ“Тара“ и за наведену активност уговорена су средства из Буџетског фонда за шуме у износу
од 170.000,00 динара.
Извршена је и подела садница четинара у количини од 26250 комада за пошумљавање
приватног поседа на површини од 10,5ха у 11 катастарских општина.
У расадницима, вршена је производња шумског садног материјала и декоративног
садног материјала. Укупна реализација садног материјала из расадника била је 1.302.079,3
динара (четинари-1.118.02 динара, декоративни садни материјал-179.177,00 динара и лековито
биље-4.400 динара)
4.1.3. Коришћење шума
По плану сеча обнављања и плану проредних сеча, у четири газдинске јединице,
укупно је дозначено за 2017.годину 36.838,9 м3 бруто дрвне запремине. На основу дозначене
дрвне запремине, очекује се потпуна реализација планиране производња дрвних сортимената
(31.224 м3 ). До дана израде извештаја, остварена је производња у количини од 33.872,81 м3 (
редовни и случајни принос). Очекивани случајни принос у износу до 7500 м3 кроз санитарнеузгојне захвате је нешто мањи због смањеног процеса сушења шума и тренутно је производња
из санитарних захвата 2.441,91м3
У циљу савременије и електронског праћења промета дрвних сортимената, извршен аје
набавка ПДА уређаја са штампачима (10 комада) за радне једнице и за наведену активност
коришћена су средства у износу од 1.750.000,00 динара из Управа за шуме.
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
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2016.годину, укупно је дозначено 19.250,78м3 за 795 сопственика и отпремљено је 10.989,25м3.
Рефундирана средства из Управе за шуме износила су 7.800.000,00 динара за стручно –
техничке послове у приватним шумама.

4.2.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 2016/2017. годину, усаглашеног са средњорочним планомЛовном основом (2007-2017. година).
У календарској 2017 години одстрел по врстама реализован је према табели:
Ред. Врста
одстрел у ловној 2016- Одстрел у 2017- Одстрел у
По полу
2017 год. М
број дивљачи
2017 год. - грла
2018 год. - грла
грла
Ж
1

дивокоза

11

/

11

5

6

2

Дивља свиња

11

1

12

7

5

3

Срна

/

1

1

1

4

лисица

2

6

8

3

5

Из горње табеле се види да су популације гајених врста дивљачи стабилне што се тиче
бројности. Одстрел код дивокозе и дивље свиње креће се до 75 % од планираног док је код
срнеће дивљачи далеко мањи због недовољног интересовања ловаца.
У календарској 2017 години до дана израде извештаја, ради прихране дивљачи,
првенствено медведа и делимично дивље свиње, изнешено је 16575 кг угинуле домаће стоке и
2470 кг кукуруза у клипу. Такође, на солишта за све врсте дивљачи изнешено је 292 кг соли за
дивљач.
У 2017 години пријављене су штете на имовини власника у ловишту у 27 случајева и то
у 18 (осамнаест ) случајева од дивљих свиња, у три случаја од срнеће дивљачи на малинама и
у шест случајева од медведа. Штете од дивљих свиња у износу од 96222 динара исплаћене су
власницима имовине, штете од срнеће дивљачи у износу од 94000 а ради накнаде штете од
медведа власницима је дато упуство и поступак накнаде штете од ресорног Министарства.
Укупни приход од газдовања ловиштем у току 2017 године износи 1820090 динара као и
1400000 динара од ухваћене живе дивљачи што укупно износи 3220090 динара.
Током године, усвојена је и Ловна основа за ловиште „Тара“ за период 20172026.годину, као средњорочни, стратешкои план у газдовању ловном дивљчи и ловиштем
„Тара“.
Риболовним водама Националног парка Тара, управљало се на основу Годишњег
програма унапређења рибарства за 2017. годину, усаглашеног са Програмом управљања
рибарским подручјем “Националног парка Тара” за период 2013-2022.година. Активности на
праћењу стања риболовних вода одвијале су се кроз редовну контролу риболовних вода у
Заовинама и Перућцу.
Вршене су редовне дневне и ноћне контроле на целом рибарском подручју и сачињен
записник о два прекршаја – риболов без дозволе. Укупно је продато 192 комада годишњих
дозвола за риболов, 32 дневних и 5 седмодневних дозвола.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“
13

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ
ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА ЗА 2017.ГОДИНУ

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.
1. Научно истраживачки радови спровођени у извештајном периоду су: 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.
2. Истраживање геолошких карактеристика подручја и израда геолошке збирке
активност Управљача у сарадњи са са Геолошким заводом Србије.
3. Наставља се и пројекат праћења популације медведа помоћу електронских огрлица
пројекат “Мониторинг популације мрког медведа”-Биолошки факултет и WWFсветски фонд за природу.
4. Истраживање Nematoda на свим стаништима у Националном парку ТараПољопривредни факултет Београд, пројекат је вишегодишњи и део је докторске
дисертације.
5. Генетска истраживања оморике - Биолошки факултет, Биолошки институт и
Институт за шумарство,
6. Истраживања генетских својстава букве - део докторске дисертације Шумарски
факултет,
7. Праћење стања шума на биоиндикацијским тачкама-Институт за шумарствоБеоград,
8. Примена фунгицида у заштити шума - Шумарски факултет,
9. Истраживачки рад „Дијагностика комплекса природних непријатеља најважнијих
поткорњака смрче Ips typographus i Pityogenes chalcographus и утврђивање најбољег
модела заштите у шумским комплексима Националног парка Тара“-Институт за
шумарство - Београд,
10. Пројекат технолошког развоја“ Адаптација и одрживо коришћење шума у циљу
смањења негативних последица екстремних промена климе“- Институт за низијско
управљање шумама и животну средину - Нови Сад.
V ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА

1. Планирање
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 извештаја о затеченом стању шест објеката (четири на Предовом Крсту и два на
Омару).
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2. Изградња и инвестиције
2.1. Грађевински радови на објектима Предов Крст
Инвестиција грађевински радови на објектима Предов Крст
се односила на замену
шиндре као покривке на крову помоћног објекта предвиђеног за адаптацију у Музеј
шумарства, на Предовом Крсту.
За наведену сктивност- замену крова, коришћена су средства субвенције од Министартва
заштите животне средине у износу од 1.500.000,00 динара.
2.2. Грађевински радови на објекту ловачки дом Митровац
Од стране закупца извршена је замена кровне покривке и адаптација објекта Ловачки дом
Митровац.
2.3. Инвестиција управна зграда и радионица
У управној згради у Бајиној Башти, у подрумском делу извршена је санација подрумског
простора, а у радионици, извршена је инсталација грејања, замена столарије, набавка
намештаја и кречење простора.
2.4. Пројектовање, изградња и одржавање путева
Пројектовање, изградња и одржавање путева је 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, шумарства и водопривреде -Управа за
шуме.
Завршени су радови на изградњи шумског пута „Набојине-Биљег“ у ГЈ“Црни Врх“ у
дужини од 2,198км, укупно добијена средства из Буџета Србије (Управа за шуме) за градњу
овог пута износила су 3.942.000,00 динара.
Извршене су поправке шумских камионских путева, из сопствених средстава, на
следећим деоницама:
1.Шумски пут „Митровац-Набојине“(Окретница)-1.170.200,00 динара,
2.Шумски пут „Митровац-Бањска стена“ (окретница)-735.950,00 динара,
3.Шумски пут „Набојине – Бањска стена“ - 1.090.900,00 динара,
4.Шумски пут „Лучак-Средељ“(15.одељење ГЈ“Рача)-353.250,00динара.
Завршени су радови на изградњи шумских путева ( I
суфинансирани из Буџетског фонда за шуме и то:
1.Путни правац „Сенокос-Чемеришки поток“,
2.Путни правац „Језеро Крушчица- Рисов Рид“,
3.Путни правац „Награмак –Прандаљев до“ .

и II фаза изградње),

Започета је изградња шумског пута “Преседо-Велики крај“, урађено је око 1км,
преостало је за изградњу још 3км и наставиће се током 2018.године.
За реализацију активности на изградњи наведених путева, добијена су средства из
Буџетског фонда шума- Управа за шуме, у износу од 7.114.500,00 динара.
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2.5. Набавка теренских возила
За боље функционисање стручних служби набављено је једно теренско возило за
службу лова, теретно-теренско возило за потребе службе уређења простора и два мини
аутобуса за превоз радника на терен, Митровац и Предов Крст.

3. Уређење простора
3.1. Уређење Митровца
Активности на уређењу Митровац односиле су се на наставак започетог уређење
простора око Центра за посетиоце на Митровцу, према Пројекту уређења простора ( земљани
радови, изградња летње учионице - надстрешнице, информативних паноа, шетне стазе и
дрвеног мобилијара, маске за контејнере, и друго).
За израду извођачког пројекта и наставак инвестиције, утрошена су средства
субвенције од Министартва заштите животне средине у износу од 3.000.000,00 динара.
3.2. Уређење шетних стаза у Заовинама и Јагоштици
У оквиру села Заовине, уређење су две шетне стазе:
- Уређење шетне стазе Брана Лазићи-видиковац Јањач, дужине око 10 км
( надстрешница-одмориште, информативне табле и путокази.
-Уређење шетне стазе Караклије –Студенац-Дикава-Велики Столац –
У оквиру села Јагоштица уређена је једне шетне стазе:
- Реконструкција и уређење шетне стазе Јамила (Рид) до Оштреља на обали језера
Перућац
За уређење шетних стаза коришћена су средства субвенције од Министартва заштите
животне средине у износу од 700.000,00 динара.
3.3 Уређење у Растиштима
У сарадњи са Планинарским друштвом „Тара“ извршено је уређење локације око
школе у Растишту –израда печурке надстрешнице, кроз донацију дрвене грађе од стране
управљача.
3.4. Израда информативних табли
Извршена је израда улазних информативних табли са картом на Калуђерским Барама,
једна код Расадника и на уласку на Калуђерске Баре.
За израду информативних табли, коришћена су средства субвенције од Министартва
пољопривреде и заштите животне средине-заштита природе у износу од 200.000,00 динара.
3.5. Уређење видиковаца
Вршено је редовно одржавање мобилијара на видиковцима.Од стране СТЦ „Бајина
Башта“ уређен је видиковац Соколарица.
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3.6. Одржавање постојећих стаза и излетишта
Вршено је редовно одржавање шетних стаза, Јаревац и Рача. Урађене су и две чесме- у
виду „јелке“ у камену, на Предовом Крсту и на окретници за видиковац Бањска стена.
За наведену активност коришћена су средства субвенције од Министартва заштите
животне средине у износу од 300.000,00 динара.
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 заштите животне средине - заштита природе у
износу од 300.000,00 динара). Приказ медијског приказивања
-

15.01. снимање прилога за емисију „Жикина шареница“
24-25.01. посета новинара „Aljazeera Balkans“ ради припреме серије чланака о НП
Тара и Бајиној Башти.
29.01. емитован прилог о НП Тара у емисији „Жикина шареница“.
09-10.02. Извештаји са отварања изложбе фотографија ФС Србије „Фото сафари
Тара 2015“ у електронским медијима.
17.03. Конференција за медије у градској кући у Лесковцу са представницима града
и Фото савеза Србије.
22.03. Прилози на ТВ Златибор и ТВ Чајетина поводом обележавања Светског дана
шума и Светског дана вода
27.04. Прилог у дневнику в.д. директор Драгић Караклић у вези са шумским
пожарима..
Април - Репортажа у магазину “Топ Србија“
06-08.05.Снимање емисије “Културна баштина Србије“ –РТС,
02.06. Снимање прилога о Равној стени у Заовинама – емитован у другом дневнику
РТС-а 06.06.
15.06. Снимање прилога за РТС о братимљењу са НП Блек Кењон, Колорадо, САД –
емитован 16.06. у „Ово је Србија“, и у 17. и 18.06. у „Јутарњем програму“
26.06-01.7 Снимање емисије “Културна баштина Србије“ уредника Милице Ђого –
РТС.
08.07. снимање за немачку „NDR“ телевизију
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-

-

-

26.-28.7 Снимање емисије “Културна баштина Србије“ уредника Милице Ђого –
РТС.
Јул Објављен чланак у магазину Космо који се издаје у Аустрији на српском и
немачком језику.
03.08. снимање прилога о посматрању медведа за РТС
06.08. Емитован прилог о посматрању медведа у Дневнику 2 РТС.
Август Објављене репортаже у холандским магазинима “Salt” и “AD Magazine”.
Репортаже су објавили новинари који су Тару посетили у мају у оквиру студијске
посете коју је организовао ТОС. Такође, ТОС је платио засебан чланак о НП Тара у
„Salt“ магазину.
29.09. студијска посета новинара из Хрватске и Словеније,
Прилози у локалном часопису“ББ глас“ о активностима у Парку,
Прилози на локалној телевизији РТВ „Прима“- отварања изложбе фотографија ФС
Србије „Фото сафари Тара 2015“ „Кампа младих чувара -2017.година, прстеновање
птица, противпожарна заштита, наступ на сајму, уређење простора, обавештења
Прилози на ТВ Златибор и ТВ Чајетина поводом обележавања Светског дана шума
и Светског дана вода,
редовно ажурирање интернет презентације НП Тара,
Одржавање налога на друштвеним мрежама – facebook, twiter, instagram и youtube.

У оквиру серијала емисија о заштићеним добрима Србије, извршено је снимање и
монтаже едукативних емисија “Културна баштина Србије“ намењених емитовању на РТС-у.
За наведену активност коришћена су средстава суфинансирања из Министарства заштите
животне средине у износу од 1.000.000,00 динара.
1.2.Штампање промотивног материјала
Поред штампаном материјала намењеног посетиоцим ау центрима за посетиоце штампан
је и остали промотивни материјал:
- Рекламни-Кесе, фасцикле, блокови,
- Новогодишњи-календари,
- Постери, каталози за изложбе
- Штампана бојанка „Свет Таре“,
- Сликовница „Медвед Милисав“,
- Издање „Пећине у Националном парку Тара“.
1.3. Пропагандне активности и презентација
1.3.1. Презентација:
-

30-31.03. Састанак радне групе за израду Правилника о конвенцији о пределу,
27-28.04. Посета Игора Калмикова, директора Алтајског заповедника:
 Презентације система управљања и искустава у ЗП у Русији.
 Презентација активности НП Тара и обилазак терена
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-

-

 Позив за потписивање меморандума о сарадњи
10.05. Студијска посета 7 холандских новинара у организацији Туристичке
организације Србије,
13.05. Обилазак парка и теренска презентација за приватне шумовласнике из
Словеније,
25.05. Посета резервату „Црвени поток“ са групом из Израела,
26.05. Обилазак парка и теренска презентација за раднике „Теленора“,
12-15.06. Презентација и обилазак терена са гостима из НП Блек Кењон и амбасаде
САД,
17.06. Презентација о мониторингу мрког медведа у НП Тара за групу из Немачке,
22.07. Обилазак парка са директорком Туристичке организације Србије Мајом
Лабовић,
16.09. група из Словеније 47 особа – „Црвени поток“ и Совина шумска учионица“,
19.09. Презентација НП Тара у ковиру конференције „У сусрет новим заштићеним
подручјима у БиХ“ у Требињу,
19-21.09. Презентација и обилазак парка са професором Ларсом Карделом са
сарадницима са шумарског факултета универзитета у Упсали у циљу прикупљања
материјала за писање књиге о Панчићевој оморици,
06.10. Презентација НП Тара у склопу еколошке учионице на штанду Покрајинског
завода за заштиту природе у Новом Саду.

1.3.2. Програм „Посматрања медведа“:
-

11-12.05. тура посматрања медведа – 1 особа из Енглеске.
30.05. Тура посматрања медведа – 2 особе из Велса.
17.06. Тура посматрања медведа – 2 групе из Немачке, укушно 8 особа.
19.06. Тура посматрања медведа – 2 групе из Немачке, укушно 7 особа.
26.06. Тура посматрања медведа – група из Холандије, 2 особе.
27.06. Тура посматрања медведа – група из Шпаније, 2 особе.
05-06.07. Тура посматрања медведа – група из Белгије, 4 особе.
07.07. Тура посматрања медведа – група из Финске, 2 особе.
11.08. Тура посматрања медведа – група из Енглеске, 5 особа.
10-14.09. Обилазак парка и тура посматрања медведа – 1 особа Србија.

1.3.3.Сајамске манифестације
-

23-26.02. Учешће на 39. међународном сајму туризма у Београду у оквиру штанда
Бајине Баште - Туристичке регије Западна Србија.
03.08.10 Учешће на 50. Међународном сајму ЛОРИСТ у Новом Саду у оквиру
заједничког штанда Националних паркова Србије.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“
19

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ
ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА ЗА 2017.ГОДИНУ

1.3.4.Изложбе
02.09. У Визиторском центру туристичке организације Србије у Београду отворена
изложба фотографија ФС Србије „Фото сафари Тара 2015“.
- 16.03. У галерији Лесковачког културног центра у Лесковцу отворена изложба
фотографија ФС Србије „Фото сафари Тара 2015“.
- 28.04. Отворена изложба Фото савеза Србије са фото сафарија „Тара 2015“ у
галерији Нишког културног центра.
- 12.09. Отварање изложбе „Фото сафари Тара 2017“ у Будимпешти у галерији
Културног и документационог центра Срба у Мађарској.
04.10. Отварање изложбе „Фото сафари Тара 2017“ у Сегедину.
- 16.10. 28.04. Отворена изложба Фото савеза Србије са фото сафарија „Тара 2015“
у холу Дома културе у Чачку.
-

1.4. Едукативне активности
1.4.1. Едукативни камп младих чувара природе – реализован током јула и августа у 4 смене
са укупно 56 учесника. Значајно учешће у реализацији кампа имало је локалноно
становништво кроз пружање различитих услуга.
- 02.-09.07. I смена кампа младих чувара природе
- 06.-13.08. II смена кампа младих чувара природе
- 20.-27.08. III смена кампа младих чувара природе
- 27.08.-03.09. IV смена кампа младих чувара природе.
1.4.2. Камп за прстеновање птица - 12.10. Једнодневни излет за 17 деце из локалних
основних и средњих школа и њихово укључивање у камп за прстеновање птица.
1.4.3. Ноћ истраживача - 08.05. Презентација за ученике осоновних школа у Ужицу у
оквиру манифестације „Ноћ истраживача“ – гостовање научног камиона.
1.4.4. Обележавање еколошких датума:
-

-

-

-

21.03. Обележен Светски дан шума и Светски дан вода еколошком представом
„Чувари природе“ у дому културе у Чајетини у сарадњи са ОШ „Димитрије
Туцовић“ и Светским фондом за заштиту природе – WWF,
25.03. Акција „Сат за нашу планету“ обележена заједно са ученицима гимназије
„Јосиф Панчић“ поделом пропагандног материја на главној улици и гашењем
декоративне расвете у граду,
11.04. Обележен Дан заштите природе у сарадњи са ЦДЛ Митровац на Тари. За
децу из Крагујевца и Бања Луке организован „еко час“ у резервату „Црвени поток“
и дружење са маскотом НП Тара и пројекције филма у шумском биоскопу,
22.05. Обележен дан Биодиверзитета отварањем „Мини врта“ у дворишту гимназије
„Јосиф Панчић“ у Бајиној Башти,
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24.05. Поводом Европског дана паркова отворена изложба фотографија „Наша
прича о природи“ аутора Предрага Костина и Данила Ђековића,
05.06. Обележен Светски дан животне средине акцијом „Не коцкај се са природом“
у организацији ГИЗ-а (Немачке агенције за међународну сарадњу). У акцији су
учествовали УНДП, НП Тара, НП Копаоник, Србијашуме, Друштво за заштиту и
проучавање птица Србије и Млади истраживачи,
13.07. Обележен дан НП Тара,13. јул – предавање проф. Саше Маринковића и
отварање изложбе фотографија.

-

-

1.4.5.Теренске наставе и екскурзије:
13.04. Екскурзија СТУП „Вршац“ 90 деце 8. Разред,
07.05 Обилазак парка и теренска презентација за ученике ОШ “Димитрије Туцовић“
из Чајетине,
- 11.05. Презентација и обилазак терена за студенте биологије ПМФ Крагујевац,
- 13.05. Обилазак парка и теренска презентација за ученике ОШ “Свети Сава“,
Велики Црљени, Лазаревац,
- 20.05. Обилазак парка и теренска презентација за ученике ОШ “Ратко Павловић
Ћићко“ из Прокупља,
- 20.05. Обилазак парка и теренска презентација за ученике ОШ „Јездимир
Трипковић“ из Латвицае из Ариља,
- 29.05. Посета шумском биоскопу и резервату „Црвени поток“ ученика 1. разреда
ОШ „Рајак Павићевић“ из Бајине Баште,
- 16.06. Обилазак парка и теренска презентација ОШ “Димитрије Туцовић“ из
Чајетине,
- 18.06. Презентација и обилазак резервата „Црвени поток“ -Економска школа Чачак,
- Презентација и обилазак терена за студенте биологије ПМФ Ниш.
-

1.4.6. Манифестације
-

02.06. Авантуристичка трка "Тара 2017" у организацији СК "Алти" из Београда.
11-16.06. Организован пети фото сафари „Тара“ уз учешће 8 фотографа ФСС,
8 мађарских фотографа и 5 српских фотографа КДЦ Срба.
26.-31.07. Одржана друга „Летња школа дизајна“. Учествовало 8 студената и 5
ментора са Факултета примењених уметности из Београда и Филолошко
уметничког факултета из Крагујевца.
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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.
Активна сарадња била је и са локалним институцијама и локалном самоуправом,
посебно на пројектима уређења простора, стручним услугама и донацији грађе и садница за
озелењавање простора, донацијама огревног дрвета за социјално угрожене.
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
обележавањешетне стазе за Град у Заовинама, укључивање локалног становништва и
организација у реализацију „Кампа младих чувара природе“ кроз пружање различитих услуга,
сарадња са локалним институцијама на уређењу видиковца „Соколарица“,.

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.
Настављена је реализација пројеката из међународне сарадње и то:
1.Пројекат: „ECO KARST - Екосистемске услуге у заштићеним кречњачким подручјима –
покретачка снага локалног одрживог развоја“
Активности:
- 07-10.03. Иницијални састанак ИНТЕРРЕГ пројекта Дунавског позива „Еко карст“
у Љубљани, Словенија
- 24-28.09. Студијско путовање представника НП Тара и локалног становништва у
НП Калкалпен у Аустрију у склопу реализације пројекта „Еко Карст“. Учешће на
другом управном одбору пројекта.
2.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):
Активности:
 20-22.04. Састанак са представницима WWF-a:
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 Састанци са представницима локалне заједнице (ловци, планинари,
извиђачи...) у вези са укључивањем у сакупљање узорака за ДНК анализу
бројности медведа,
 Обилазак терена и рипрема радионице за интерпретацију природе (М.
Слапник и П. Драшковић из Словеније).
 24-27.04. WWF радионица за развој образовних програма у ЗП:
 Предавачи ПП „Шкоцјанске јаме“, Словенија,
 Учесници НП „Тара“, НП „Фрушка гора“, НП „Ђердап“, НП „Маврово“
(Македонија), СРП „Горње Подунавље“, СРП „Обедска бара“, ПИО
„Авала“, ПИО „Космај“, СП „Бојчинска шума“, СП „Липовичка шума –
Дуги рт“, СП „Шума Кошутњак“,
 Обилазак терена: Митровац (Совина шумска учионица, Црвени поток,
Центар за посетиоце) и Бајина Башта – Центар за посетиоце,
 11-20.05. Боравак фотограф WWF, постављање специјалне фотозамке,
 08-11.5. Радионица на тему „Интерпретација живог света“ у организацији WWF у
склопу пројекта „Заштићена подручја за природу и људе“.

3.Пројекат„Програм сестринских паркова“
 12.06. У ботаничкој башти „Јевремовац“ у Београду потисан споразум о сарадњи
НП Тара и НП Блек Кањон, Колорадо, САД уз присуство америчког амбасадора
Кајла Скота и државног секретара Министарства заштите животне средине,
 13.06. Састанак на тему научно-истраживачке активности у НП Тара и НП Блек
Кањон,
 14.06. Састанак на тему управљање посетиоцима у НП Тара и НП Блек Кањон,
 15.06.Састанак на тему коришћење шума, заштита од пожара, мониторинг
поткорњака у НП Тара и НП Блек Кањон.
Процена остварења активности по Програму управљања :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Чување, заштита природних вредности – 98%,
Активности на културно-историјским вредностима-100%,
Управљање природним ресурсима- 100%,
Истраживачки пројекти- 100%,
Градња и уређење простора-90%
Промоција и презентациај подручја-100 %
Сарадња – 90%
Оставрени приход-83%.
_______________________________________
Остварење програма: 95,1%.

Приход од накнада за коришћење подручја парка остварен је у износу од 32.00.000,00
динара што представља 100% у односу на планирани приход од накнада ( 32.000.000,00
динара). Учешће прихода од накнада у укупном приходу Предузећа износио је 10,6%. Приход
из Буџета Србије у односу на укупни приход износио је 16,1%, док су средства по основу
суфинансирања Програма управљања Националним парком Тара за 2017.годину, износила
7,1%.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“
23

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ
ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ТАРА ЗА 2017.ГОДИНУ

VIII ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА
Извори оствареног прихода (процена) :

динара

1. Прихода које оставује Предузеће од обављања делатности-----------------220.000.000,00
2. Приход од накнада за коришћење вредности парка –--------------------------32.000.000,00
3. Наменска средства из Буџета Републике Србије---------------------------------48.585.744,00

3.1.Стручни послови у шумама сопственика---------------------------------7.800.000,00
3.2.Суфинансирање из Буџетског фонда за шуме------------------------- 17.815.744.00
-

изградња шумских путева-------------------------------------------------------11.056.500,00
заштита шума (набавка феромона и фунгицида) -------------------------4.478.244,00
биолошки радови (пошумљавање и производња семена)------------------ 306.000,00
заштита шума- противпожарни резервоар---------------------------------- 225.000,00
набавка пда уређаја------------------------------------------------------------- 1.750.000,00

3.3. Средства Буџетског фонда ловства----------------------------------------1.400.000,00
3.4.Суфинансирање Програма управљања ----------------------------------21.570.000,00
4. Средства по пројектима -донација --------------------------------------------------416.144,06

Укупни приход (процена)----------------------------------------------------------301.001.888,06 динара
Укупан расход------------------------------------------------------------------------- 293.001.888,06 динара.

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