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I УВОД
На основу члана 54. Закона о заштити природе (“Службени гласник Републике Србије“
бр.36/09, 88/10 и 9/10-исправка), члана 12. Закона о националним парковима (“Службени
гласник Републике Србије“ бр.84/15), израђен је годишњи програм, односно Програм
управљања Националним парком Тара за 2017. годину.
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.
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 посетиоце свих узраста и способности,
 Унапређење иформативно-презентационих и едукативних садржаја парка, како би се
омогућио јединствени доживљај и ефикасно управљање посетиоцима подручја парка.
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III ЗАШТИТА, ОДРЖАВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И
УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ

1.Приоритетне мере и активности на управљању природним вредностима
Приоритетне мере на управљању природним вредностима националног парка су
заштита, управљање и унапређење стања природних вредности.
1.1. Чување подручја
Заштиту, односно чување подручја и унутрашњи ред у заштићеном подручју, спроводиће
служба чувара заштићеног подручја, кроз редовну контролу свих активности у Националном
парку Тара, обележавање и чување граница заштићеног подручја, одржавање унутрашњег реда,
контролу градње објеката, коришћења простора, као и контролу управљања и одлагања
комуналног отпада.
У складу Законом о националним парковима (“Службени гласник Републике Србије“
бр.84/15), планирано је обележавање нових и обнављање постојећих граница и ознака
заштићеног подручја, евидентирање свих објеката у проширеном делу парка, постављање
информативних табли и улазних капија, против пожарна заштита и контрола свих активности у
заштићеном добру.
1.1.1. Чуварска служба:
- бруто зараде запослених чувара у износу од 8.100.000,00 динара,
( Министарство пољ. и заштите животне средине- суфинансирање- 6.000.000 динара
Сопствена средства: 2.100.000 динара).
- материјални трошкови чуварске службе (гориво, опрема, одржавање возила, ауто
делови за возила службе) у износу од 950.000,00 динара
( Министарство пољ. и заштите животне средине- суфинансирање-500.000 динара
Сопствена средства: 450.000 динара).
Планирана средства:
Министарво пољ. и заштите животне
средине - субвенције: 6.500.000,00 динара
Сопствена средства: 2.550.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

1.1.2. Противпожарна заштита:
- опрема за гашење пожара (напртњаче - 15 комада, метларице-5 комада, ватрогасна
црева са додацима, мобилни водозахвати – 2 комада, додатна опрема за 13 ватрогасаца (
шлемови, рукавице,чизме, маске ), шлемови, контрола ППЗ апарата- планирана средства
у износу од 1.600.000,00 динара,(Министарство пољопривреде и заштите животне
средине- суфинансирање - 1.300.000,00 динара, Сопствена средства: 300.000,00 динара),
- делови за противпожарна возила и гориво за возила ( спољне и унутрашње гуме за
ТАМ- 110 и ТАМ -150, церада за ТАМ 110, гориво ), - планирана средстава у износу од
450.000,00 динара, (Министарство пољопривреде
и заштите животне срединесуфинансирање- 350.000,00 динара, Сопствена средства: 100.000,00 динара)
- израда Плана заштите шума од пожара са проценом угрожености подручја од
овлашћених организација са лиценцом - планирана средства у износу од 3.000.000,00
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динара из сопствених средстава,
- изградња објеката – стационарног резервоара за воду – као водозахвата за гашење
пожара (Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Управа за шуме450.000,00 динара, Сопствена средства: 150.000,00 динара),
- бруто зарада референта за противпожарну заштиту- 500.000,00 динара, сопствена
средства.
Планирана средства:
Министарво пољ. и заштите животне
средине - субвенције: 1.950.000,00 динара
Управа за шуме:
450.000,00 динара
Сопствена средства: 2.500.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

1.2. Одржавање подручја
Активност на одржавању подручја односи се на чување и обнављање утврђених
граница заштићеног подручја, њиховом обележавању на терену, доношење катастарског
операта, рад других служби на управљању подручјем односно израда управљачких докумената.
1.2.1. Обележавање граница зона заштите
У складу са Закона о националним парковима (“Службени гласник Републике Србије“
бр.84/15), неопходно је обележавање свих површина са режимом заштите I степена, укупне
површине 3.323,92 ха, односно свих 17 локалитета:
1. локлалитет „Кањон Бруснице“,
2. локалитет „Звезде“,
3. локалитет „Клисура Дервенте“
4. локалитет „Клисура Раче“,
5. локалитет „Рачанска Шљивовица“,
6. локалитет „Црвени поток“,
7. локалитет „Горушице“,
8. локалитет „Црвене стене“,
9. локалитет „Било“,
10. локалитет „Љути брег“,
11. локалитет „Змајевачки поток“,
12. локалитет „Врањак“,
13. локалитет „Студенац“,
14. локалитет „Кањон Склопови“,
15. локалитет „Алушка планина“
16. локалитет „Пушине“,
17. локалитет „Кремићи“
- материјани трошкови (опрема- гпс прецизности до 1м, фарба, четке, гориво за теренска
возила ) - планирана средства у износу од 1.000.000,00 динара, из средстава
суфинансирања Министарства пољопривреде и заштите животне средине,
- табле за обележавање локалитета по правилнику- планирана средства у износу од
300.000,00 динара, из средстава суфинансирања Министарства пољопривреде и заштите
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животне средине,
- геодетске услуге – 320.000,00 динара, из средстава суфинансирања Министарства
пољопривреде и заштите животне средине
- зараде додатно ангажованих радника у износу од 1.100.000,00 динара, из средстава
суфинансирања Министарства пољопривреде и заштите животне средине
- бруто зараде стално запослених радника -2.000.000,00 динара, из сопствених средстава.
Планирана средства:
Министарво пољ. и заштите животне
средине - субвенције: 2.720.000,00 динара
Сопствена средства: 2.000.000,00 динара.

Извршиоци:
Предузеће

1.2.2. 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, планиран је
откуп две парцеле у Змајевачком потоку који је у режиму заштите I степена, укупне површине
2,1993 ха.
Планирана средства:
Министарво пољ. и заштите животне
средине - субвенције: 2.300.000,00 динара
Сопствена средства:
500.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

1.2.3.Управљање отпадом и чишћење простора
Са простора националног парка, редовно се прикупља и односи комунални отпад од
стране општинског ЈКП „12 септембар“ и за део извршених услуга управљач сноси трошкове.
Планиране су и по указаној потреби акције чишћења отпада са језера Перућац.
Планирана средства:
Сопствена средства: 1.100.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

1.2.4. Остале управљачке активности
Поред чуварске службе, чување, одржавање и управљање заштићеним добром, вршиће и
друге службе Предузећа у складу са својим овлашћењима.
У току је усаглашавање Колективног уговора и планиран аје примена исток, као и
Правилника о систематизацији радних места предузећа. У складу са чланом 27. Закона о
националним парковима (“Службени гласник Републике Србије“бр.84/15) планирано је
усаглашавање и усвајање Плана управљања Националним парком Тара за период 20172026.година.
Економско – финснсијаки сектор као и правни сектор, функционисаће из области својих
овлашћења и допринеће правилном и успешном раду управљача.Планирана средства за бруто
зараде осталог особља запослененог на пословима управљама износе 48.200.000,00 динара и
материјални трошкови ( грејање, птт,струја, канцеларијски материјал, вода,одржавање простора
исл) у износу од 10.480.000,00 динара.
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Планирана средства:
Сопствена средства: 58.680.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

1.3.Праћење стања природних вредности-мониторинг
Праћење стања природних вредности реализоваће
процени стања строго заштићених врста и станишта.

се кроз редовне активности на

1.3.1. Праћење станишта оморике
Прироритетна врста за мониторинг је строго заштићене врста, Панчићева оморика и
њена станишта, мониторинг ће се вршити према већ установљеној процедури, који
подразумева: обилазак свих станишта оморике, увид у поцесе сушења и обнављања, на четири
огледна поља ( Црвене Стене , Љути брег, Било , Црвени поток ) вршиће се интезивно праћење
здравственог стања и виталности у два аспекта (јесењи и годишњи).
У складу са проширењем подручја Националног парка прати ће се стање њених
популација и на подручју Заовина, у резеравтима природе Змајевачки поток, Врањак и
Студенац, као и станишта оморике у другом степену заштите.
Предвиђен је и наставак снимања применом беспилотних аерофотограметријских
система. Примена ове методе код оморике јако је значајна управо због неприступачности и
тежине процене стања, па и бројности оморике на појединим локацијама.
У циљу очувања врсте једна од превиђених активности у оквиру мониторинга
подразумеваће и праћење могућности обнављања оморике. У ту сврху неопходна је набавка
опреме, ангажовање стручних институција , као и запослених. За наведену активност планирана
су средства субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине у износу од
350.000,00 динара.
Планирана средства:
Министарство пољопривреде и заштите
животне средине: 350.000,00 динара
Сопствена средства: 170.000,00 динара

Извршиоци:
Стручне институције
Предузеће

1.3.2.Мониторинг станишта
Наставиће се са успостављањем мониторинга типова станишта, а ускладу са
Правилником о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта,
осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта
("Службени гласник РС", бр. 35/2010 од 26.5.2010. године) .
Током 2015./2016. године идентификоване су тачке за праћење одређених типова травних
станишта, обзиром на проширење граница, неопходно је даље вршити идентификацију тачака за
мониторинг станишта из категорије Ц Травна стништа, затим идентификовати тачке за
мониторинг у категорији 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. Спровођење дате
активности захтева ангажовање стручних институција.
Спровођење дате активности захтева ангажовање стручних институција. За наведену
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активност планирана су средства субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне
средине у износу од 300.000,00.
Планирана средства:
Министарство пољопривреде и заштите
животне средине:
300.000,00 динара
Сопствена средства: 250.000,00 динара

Извршиоци:
Стручне институције
Предузеће

1.3.3.Мониторинг флоре
Праћење флоре вршиће се кроз праћење кључних врста биљака за Тару. Током протекле
године успостављени су оквири и дате смернице за праћење одређеног броја врста. То су пре
свега строго заштићене врсте и ендемичне врсте. Пошто се ради о јако великом броју врста,
приоритет се даје за праћење ендемичним врстама. Спровођење дате активности захтева
ангажовање стручних институција.За наведену активност планирана су средства субвенције
Министарства пољопривреде и заштите животне средине у износу од 200.000,00 динара.
Планирана средства:
Министарство пољопривреде и заштите
животне средине: 200.000,00 динара
Сопствена средства: 150.000,00 динара

Извршиоци:
Стручне институције
Предузеће

1.3.4.Мониторинг фауне
Праћење фаунe на подручју парка усмерено је на одређене групе и њихове представнике.
Врсте за праћење су одабране у складу са њиховом угроженошћу и значајем са националног и
међународног значаја.
Праћење одабраних врста сисара
У складу са активностима претходних година приоритет за праћење представљају
велике звери. У зависности од одабране врсте примењиваће се и различите методе за прећење.
Захваљујући средствима Министарства и средствима донације у претходним годинама је
набављен значајан број камера за инфрацрвену детекцију. На подручју парка је успостављена
мрежа камера. Подаци са камера показали су се значајним за бележење не само циљних врста ,
већ и други врста, посебно сисара и птица. Тиме су добијени прецизнији подаци о дистрбуцији,
распрострањењу врста на подручју парка. Прироритетне врсте су мрки мевдед и вук (Ursus
arctos, Canis lupus) од сисара. Сви подаци неопходно је да се уносе у одговарајућу базу
података, ради прецизније обраде и статистичке анализе.
За наведену активност планирана је набавка неопходне опреме, како за праћење стања
на терену , тако и за чување до сада сакупљених података. Спровођење активности је планирано
уз подршку средстава субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине у
износу од 170.000,00 која би се користила за израду базе податка и набавку опреме.
Планирана средства:
Министарство пољопривреде и заштите
животне средине: 170.000,00 динара
Сопствена средства: 150.000,00 динара
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Извршиоци:
Стручне институције
Предузеће
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Праћење Панчићевог скакавца (Pyrgomorphulla serbica)
Планирано је дугорочно успостављање мониторинга Панчићевог скакавца
(Pyrgomorphulla serbica). Врста Orthoptera је реликтна и ендемична и значајна је за очување на
подручју Националног парка Тара. У оквиру праћења планирано је дефинисање тачака за
праћење и постављање критеријума за праћење.
Планирана средства:
Извршиоци:
Сопствена средства: 110.000,00 динара
Предузеће
Стручне институције
1.3.5. Мониторинг птица
Праћење циљних врста птица биће вршено методама: цензуса у тачки, трансекaта,
прстеновања. Наведена активност ће бити обављана у складу са постављеним оквирима у 2013.
години. Због проширења граница парка неопходно је утврдити још тачака за мониторинг на
подручју Заовина.
Приоритетне циљне врсте за праћење су: гаћаста кукумавка (Aegolius funereus), мала сова
(Glaucidium passerinum), дугорепа сова (Strix uralensis), планински (Dendrocopos leucotos) и
тропрсти детлић (Picoides tridactylus), чије су гнездеће територије дефинисане претходним
периодима истраживања, као и истраживање других делова националног парка које
потенцијално могу пружити одговарајуће станишне услове за ове врсте. Осим циљних врста
током мониторинга серегиструју и друге врсте птица, а посебна пажња се посвећује строго
заштићеним врстама и врстама које се налазе на листи НАТУРА 2000.
Да би се спроводила активност мониторинга фауне птица, неопходно је наставак
активности стручних организација. За наведену активност планирана су средства субвенције
Министарства пољопривреде и заштите животне средине у износу од 350.000,00 динара за
ангажовање стручних услуга и за набавку опреме 550.000,00 динара.
Планирана средства:
Министарство пољопривреде и заштите
животне средине: 900.000,00 динара
Сопствена средства: 200.000,00 динара

Извршиоци:
Стручне организације
Предузеће

1.4.Мониторинг климе
Захваљајући постављању метеоролошке станице на Митровцу, врши ће се и у наредној
години праћење климатских показатеља. Метеоролошка страница је аутоматска и садржи
сензоре за мерење температуре, влажности ваздуха, количине падавина, соларне радијације,
правац, брзину ветра, а у 2015. години надограђена је са сензорима за праћење влажности и
температуре земљишта.
У наредној години планирано је очитавање, унос у базу и анализа података. Такође,
планира се ангажовање овлашћеног представника на одржавању метеоролошке станице.
Поред одржавања постојеће планирана је набавка и постављање још једне метеоролошке
станице на локалитету Предов Крста. Оваква набавка је планирана због специфичних
микроклиматских карактеристика на Митровцу.
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Планирана средства:
Министарство пољопривреде и заштите
животне средине: 850.000,00 динара
Сопствена средства: 200.000,00 динара

Извршиоци:
Стручне организације
Предузеће

1.5. Мониторинг вода
Праћење квалитета површинских вода спроводиће се у складу са „Правилником о
параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и
квантитативног статуса подземних вода“. Параметри који ће бити предмет праћења су
биолошки и физичко-хемијски параметри који су од значаја за дефинисање категорије
површинскe водe, а које је могуће спровести са постојећом лабараторијом.
Праћење квалитета врши ће се на утврђеним локалитетима површинских вода. Праћење
ће се вршити како на водотоковима , тако и на акумулацијама у парку. Акумулација Перућац ће
се интезивније пратити у летњем периоду. Неопходна је набавка средстава које се односе на
одржавање постојеће лабараторије.
За наведену активност планирана су средства субвенције Министарства пољопривреде и
заштите животне средине у износу од 80.000,00 динара.
Планирана средства:
Министарство пољопривреде и заштите
животне средине:
80.000,00 динара
Сопствена средства: 130.000,00 динара

Извршиоци:
Стручне организације
Предузеће

1.6. Мониторинг спелеолошких објеката
Валоризација и инвентаризација спелеолошких објеката на подручју парка је од великог
значаја. Наставиће се сарадња са Друштвом истраживача “Владимир Мандић Манда” из Ваљева
на спелеолошких истраживању подручја Јагоштице и и Предовог Крста, посебно Јаме код
Чехове куће, као значајног објекта геоморфолошког наслеђа.
Планирана средства:
Сопствена средства: 100.000,00 динара

Извршиоци:
Стручн.инст.
Предузеће

1.7. Мониторинг геонаслеђа
Геолошки завод започео је активност на геолошком и геоморфолошком истраживању
подручја планине Таре као део трогодишњег истраживачког пројекта у Западној Србији. Ово
подручје располаже изузетно богатим фондом објеката и појава геонаслеђа, који припадају
стратиграфским, структурним, геоморфолошким и петролошким објектима геонаслеђа, као и
карактеристичним и атрактивним пределима. Резултати истраживања, биће валидни и значајни
за потенцијални Геопарк Стари Влах.
Подручје потенцијалног Геопарка Стари Влах административно припада општинама
Бајина Башта, Ужице, Чајетина, Прибој, Нова Варош, Ивањица, Пријепоље Ариље као и делове
општине Сјенице.
На простору Националног парка Тара, као феномени геопарка, налази се Перућачко
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врело и водопад Пеућац, кањон Дрине, потом Јама код Чехове куће. У предходној години
извршена је идентификација на терену и обележавање граница, планирано је постављање
информативних табли.
Планирана средства:
Сопствена средства: 200.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

2.Приоритетне мере и активности на управљању
културно-историјским вредностима
У току године, на свим манифестацијама, сајамским наступима, презентацијама,
организованим посетама, промовисаће се и културно-историјске вредности Националног парка,
посебно манастир Рача и некрополе стећака у Перућцу и Растиштима.
Одлуком УНЕСКО-а, некропола стећака у Перућцу и Растиштима (локалитет Гајеви и
Урошевина) уписани су на листу светске културне баштине, тако да је и подручје Националног
парка Тара, део светске културне баштине.
Неопходно је постизање споразума о коришћењу и промоцији локалитета Урошевина,
који је у приватном власништву, односно извршити откуп парцеле од власника ( површине 11
ари) обележавање прилазне стазе и постављање мобилијара. За откуп парцеле планирана су
средства субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине у износу од
150.000,00 динара.
Планирана средства:
Министарство пољопривреде и заштите
животне средине: 150.000,00 динара
Сопствена средства: 250.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

3.Управљање посетиоцима
3.1. Опремање Центара за посетиоце
Парк располаже са два центра за посетиоце ( Центар за посетиоце у Бајиној Башти и
Митровац) и једним сезонским инфопултом у оквиру Контролно- информативном пункта
Перућац.
Центри за посетиоце су намењени како групним тако и појединачним посетама, са
посебним акцентом на едукативним програмима у тз ” Шумском биоскопу “ на Митровцу. У
оквиру центара дају се информације о парку, промотивни материјал, продаја сувенира и
изнајмљивање бицикли. За организоване групе са приказаним презентацијама наплаћује се улаз.
У центрима за посетиоце, потребно 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, два штампача за два центра за
посетиоце, набавка аудио водича на српском и енглеском језику, камера за
активности у природи, додатна опрема за двоглед за ноћно посматрање, шатори за
камповање),
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-

Набавка видео надзора на објектима Центра за посетиоце на Митровцу и
Контролно-информативни пункт у Перућцу,

-

Редовно одржавање објеката-сопствена средства.

За наведену активност, опремање центара за посетиоце, планирана су средства
субвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине у износу од 600.000,00
динара.
Планирана средства:
Министарво пољопривреде и заштите
животне средине:
600.000,00 динара
Сопствена средства: 300.000,00 динара.

Извршиоци:
Предузеће

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.

Планирана средства:
Сопствена средства:
400.000,00 динара
Средства донатора – WWF : 250.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

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 вршиће се кроз праћење стања шума на
постављеним огледним површинама. Посеба активност на заштити шума одвијаће се кроз
мониторинг инсеката односно сипаца поткорњака и њихово сузбијање применом феромонских
клопки. Поред сузбијања поткорњака, у циљу заштите шума од даљег сушења, вршиће се и
третирање пањева фунгицидима како би се спречило ширење гљива трулежница корена.
За реализацију активности на заштити шума, државних и приватних, планирана су
средства у износу од 3.660.000,00 динара из Буџетског фонда шума - Управа за шуме за набавку
феромона и фунгицида и средстава суфинансирања из Министартва пољопривреде и заштите
животне средине - заштита природе – 2.350.000,00 динара за ангажоване раднике на заштити
шума.
Планирана средства:
Министарво пољопривреде и заштите
животне средине:
2.350.000,00 динара
Управа за шуме:
3.660.000,00 динара
Сопствена средства: 2.000.000,00 динара
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4.1.2. Нега и обнављање шума
Активност на нези и обнављању шума подразумевају неговање засада и пошумљених
површина, пошумљавање голети и површина насталих процесом сушења шума, као и
сакупљање семена и производњу садног материјала. Планирани су радови на нези засада
четинара – окопавање на чистинама пошумљеним у током 2015./2016. године и то у одељењима
120ц ГЈ”Тара”, одељењима 95а, 96а, 97а, 107а, ГЈ”Црни Врх” и одељење 32б ГЈ”Звезда”.
Планирано је и попуњавање чистина насталих сушењем шума, на површини од 3ха.
Вршиће се и сакупљање, дорада и стављање у промет репродуктивног материјала семена
четинарских и лишћарских врста за потребе обнављања шума (семе јеле у количини 20-40 кг,
семе смрче у количини 10-30 кг, семе оморике у количини 2-10кг, семе букве и племенитих
лишћара у количини 10-30 кг, у зависности од урода и квалитета семена).
Од сакупљених количина семена из урода за 2016.године планирана је производња
садница за пошумљавање јеле и букве.
У расадницима наставиће се школовање шумског и декоративног садног материјала, као
и производња лековитог биља.
Планирана средства:
Управа за шуме:
450.000,00 динара
Сопствена средства: 2.000.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

4.2.3.Планирање и уређивање шума
У проширеном делу парка, у Заовинама извршиће се премер државних шума и израда
прве Основе газдовања шумама за нову газдинску јединицу „Заовине“.
У циљу формирања катастра националног парка, вршиће се ажурирање електронске базе
евиденције непокретности јавне својине.
Планирана средства:
Сопствена средства: 2.000.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

4.1.4. Коришћење шума
Активност на коришћењу шума обухвата спровођење годишњих редовних планова сеча
обнављања и плана проредних сеча, у складу са основама газдовања шумама у државним
шумама и обављање стручно- техничких послова у приватним шумама у складу са Програмом
газдовања шумама сопственика за период 2012-2021.година.
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, планирана производња дрвних сортимената износи 29.940 м3. Процена је да се
очекује и случајни принос у износу до 7500 м3 кроз санитарне-узгојне захвате.
У циљу савременије и електронског праћења промета дрвних сортимената, планирана је
набавка ПДА уређаја са штампачима (10 комада) за радне једнице и за наведену активност
планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара из Министартва пољопривреде и
заштите животне средине – Управа за шуме.
Стручни послови на газдовању приватним шумама обављаће се у складу са планираним
активностима за 2017.годину и за наведену активност планирана су средства из Управе за шуме
у износу од 6.000.000,00 динара за зараде запослених радника на приватним шумама.
Планирана је и подела садница 26.875 комада шумовласницима за пошумљавање 9,35ха.
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Планирана средства:
Управа за шуме:
8.000.000,00 динара
Сопствена средства: 141.130.611.00 динара

Извршиоци:
Предузеће

4.2.Задаци и активности на заштити и управљању ловном и риболовном фауном
4.2.1. Активности на заштити ловне фауне
Активности на заштити ловне фауне спроводиће се на основу Годишњег плана
газдовања ловиштем за ловну 2017/2018. годину, усаглашеног са средњорочним планомЛовном основом (2007-2017. година). Наставиће се са започетим активностима по пројекату
”Јачање биолошких капацитета и техничке инфраструктуре за реинтродукцију дивокозе за
погодна станишта у Србији”, планирано је хватање 10 грла дивокозе и пресељење истих у
репроцентар на Столове код Краљева, као и у прихватилиште у Националном парку Копаоник,
како је предвиђено Пројектом.
У законом предвиђеном року извршиће се израда Ловне основе за ловиште „Тара“ за
период од 1.04. 2017. до 31.03. 2027. године у складу са Правилником о садржини и начину
израде планских докумената у ловству („Службени гласник РС“ бр. 9/2012. ), као и израда
Годишњег плана газдовања ловиштем “Тара” за ловну 2017/2018. годину.
Управљање популацијама ловних врста дивљачи у 2017 години првенствено се односи
на утврђивање бројних стања дивљачи по врстама, планирање развоја популације дивљачи у
току ловне године, план набавке и утрошка хране и план одстрела.
Заштита неловних врста дивљачи одвијаће се кроз свакодневне активности службе у
циљу спречавања узнемиравања, уништавања станишта, противзаконитог коришћења
и
сличних радњи у ловишту.
Наставиће се са активностима на реализацији пројеката “Заштићена подручја за природу
и људе” у сарадњи са Светским фондом за природу (WWF ) кроз праћење популације медведа
и активности на реализацији програма “Унапређење газдовања популацијама дивокозе
/Rupicapra rupicapra / у ловишту “Тара” који се односи на мониторинг дивокозе. Овим
пројектом планирана је и набавка теренског возила за службу, средства су планирана из
Буџетског фонда за развој ловства-Управа за шуме.
Планирана средства:
Управа за шуме:
2.250.255,00 динара
Сопствена средства: 5.800.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

4.2.2.Активности на заштити риболовних вода
Риболовним водама Националног парка Тара, управљаће се на основу Годишњег
програма унапређења рибарства за 2017. годину, усаглашеног са Програмом управљања
рибарским подручјем “Националног парка Тара” за период 2013-2022.година. Потребно је
поставити 6 нових табли за обележавање риболовних вода и набавка чамца за контролу вода у
Заовинама.
Планирана средства:
Сопствена средства: 2.300.000,00 динара
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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.
Приоритетни научно истраживачки радови 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.
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 шумарство-Београд,
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,
11. 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 6 месеци.
V ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА

1. Планирање
1. 1. Легализација објеката
У складу са започетим активностима на озакоњењу сопствених објеката, извршиће се
започети поступак легализације за објекте на Предовом Крсту, Омару, Батури, Митровцу,
Рачанској Шљивовици и Калуђерским Барама ( укупно 11 објеката). За израду пројеката
изведеног стања планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, планирана такса за
озакоњење износи 2.000.000,00 динара.
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Планирана средства:
Сопствена средства: 3.000.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

1.2. Израда Плана генералне регулације обале језера Перућац
Иницираће се код свих релевантних чиниоца, пре свега Општинске управе Бајина Башта
и ХЕ „Бајина Башта“ око уређења обале језера, односно израда Плана генералне регулације
обале језера Перућац, на потезу Друндебо, након уклањања бесправно изграђених објеката.
Такође је неопходно и регулисање правила постављања и зона са пловним објектима.
Планирана средства:
Сопствена средства: 300.000,00 динара
Средства општине:1.000.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће
Остали субјекти

1.3. Израда пројекта и почетак радова на изградњи музеја „ Др Јосиф Панчић“
У сарадњи са општином Бајина Башта и Хидроелектраном, планирана је подршка изради
пројекта и изградњи музеја „ Др Јосиф Панчић“ у Заовинама.
Планирана средства:
Сопствена средства:
250.000,00 динара
Средства других субјеката: 1.000.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће
Остали субјекти

1.4. Израда катастарског операта
У складу са чланом 9. Закона о националним парковима, а у сарадњи са Републичким
геодетским заводом наставиће се са идентификацијом граница подручја и зона заштите на
катастарском плану Националног парка Тара у циљу формирања катастарског операта
заштићеног подручја.
Планирана средства:
Сопствена средства: 300.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

2. Изградња и инвестиције
2.1. Грађевински радови на објектима Предов Крст – инвестиција се односи на замену
шиндре као покривке на крову помоћног објекта предвиђеног за адаптацију у Музеј
шумарства, на Предовом Крсту. За израду извођачког пројекта и замену крова планирана су
средства субвенције од Министартва пољопривреде и заштите животне средине-заштита
природе у износу од 1.500.000,00 динара.
У складу са условима закупа, извршиће се санација објекта планинарског дома на Предовом
Крсту од стране закупца, према одобреном пројекту од стране управљача.
Планирана средства:
Министарво пољопривреде и заштите
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животне средине:
1.500.000,00 динара
Сопствена средства:
500.000,00 динара
Средства других субјеката: 7.000.000,00 динара

Предузеће
Остали субјекти

2.2. Грађевински радови на објекту ловачки дом Митровац
У складу са условима закупа, извршиће се санација објекта ловачког дома на Митровцу од
стране закупца према усвојеном пројекту од стране управљача.
Планирана средства:
Средства других субјеката: 7.000.000,00 динара

Извршиоци:
Остали субјекти

2.3. Инвестиција управна зграда
У поткровљу управне зграде у Бајиној Башти, у делу зграде намењеном сали за састанке,
наставиће се са грађевинским радовима према пројекту ( израда подова, одвајање мокрог чвора
и израда плафона ).
Неопходна је и замена прозора на докупљеном делу управне зграде.
Планирана средства:
Сопственасредства: 1.000.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

2.4. 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.
Планирана је изградња нових шумских путева у дужини од 10,0км:
1.
2.
3.
4.
5.

Пут „Чехова кућа-Велики крај“ у ГЈ“Звезда“- 4,0 км,
Пут „Пијаћа вода-Крушчица“- ГЈ“ Црни Врх“- 0,3 км,
Пут „Одељење 3а ГЈ“Тара“- одељење 106а ГЈ“Црни Врх“-1,1 км,
Пут „Награмак-Прандаљев до“ - 0,6 км,
Пут „Врела-Полом“ – 4 км.

Планирана средства:
Управа за шуме:
18.000.000,00 динара
Сопствена средства: 10.000.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

2.5. Набавка радних машина и теренских возила- инвестиција се односи на набавку
моторних тестера за потребе газдовања шумама, радних алата за стручне службе и набавку два
мини аутобуса за превоз радника на терен, Митровац и Предов Крст.
Планирана средства:
Сопственасредства: 11.000.000,00 динара
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3. Уређење простора
3.1. Уређење Митровца
Активности на уређењу Митровц односи 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, контејнери за отпад и друго). За израду извођачког пројекта и
наставак инвестиције, планирана су средства субвенције од Министартва пољопривреде и
заштите животне средине-заштита природе у износу од 3.000.000,00 динара.
Планирана средства:
Министартва пољопривреде и заштите животне средине
-заштита природе:
3.000.000,00 динара
Сопствена средства: 1.500.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

3.2. Уређење шетних стаза у Заовинама и Јагоштици
У оквиру села Заовине извршиће се уређење 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 - стаза је атрактивна
јер води до резервата природе са омориком и даље до државне границе са погледом на највеће
састојине са омориком (Столац), потребно је поставити мобилијар ( надстрешнице, клупе и
информативне табл и слично).
У оквиру села Јагоштица извршиће се уређење једне шетне стазе:
- Реконструкција и уређење шетне стазе Јамила (Рид) до Оштреља на обали језера
Перућац -потребно је поставити мобилијар.
За уређење шетних стаза планирана су средства субвенције од Министартва
пољопривреде и заштите животне средине-заштита природе у износу од 700.000,00 динара.
Планирана средства:
Министартва пољопривреде и заштите животне средине
-заштита природе:
700.000,00 динара
Сопствена средства: 500.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

3.3 Уређење у Растиштима
У сарадњи са планинарима планирано је уређење локације око школе у Растишту –
израда печурке надстрешнице.
Планирана средства:
Сопствена средства: 100.000,00 динара
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3.4. Израда информативних табли
Планирана је израда улазних информативних табли са картом на Калуђерским
Барама,једна табла из правца Кремана, друга код Расадника на Калуђерским Барама и на
Предовом Крсту улазна капија.
За израду информативних табли, планирана су средства субвенције од Министартва
пољопривреде и заштите животне средине-заштита природе у износу од 200.000,00 динара.
Планирана средства:
Министартва пољопривреде и заштите животне средине
-заштита природе:
200.000,00 динара
Сопствена средства: 200.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

3.5. Уређење видиковаца
Уређење новог видиковца Соколарица и шетне стазе до њега, као и редовно одржавање
постојећих видиковаца.
Планирана средства:
Сопствена средства: 200.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

3.6. Одржавање постојећих стаза и излетишта
Планирано је редовно одржавање постојећих шетних стаза Јаревац и Рача, шетне стазе
прилагођене инвалидима„Совина Учионица, излетишта „Хајдучка чесма“ и других стаза и
излетишта по указаној потреби.Планирана је и изградња чесми и за наведену активност
планирана су средства субвенције од Министартва пољопривреде и заштите животне срединезаштита природе у износу од 300.000,00 динара
Планирана средства:
Министарво пољопривреде и заштите
животне средине: 300.000,00 динара
Сопствена средства: 500.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

VI ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

1.Задаци на развоју културно-образовних и
информативно-пропагандних активности
1.1.Медијско приказивање
Вршиће се континуирана сарадња са локалним, регионалним и републичким штампаним
и електронским медијима (текстови, репортаже, снимање и емитовање манифестација поводом
обележавања еколошких датума, едукативне емисије и рад са школском децом, спортско-
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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 планирана су средстава суфинансирања из
Министартва пољопривреде и заштите животне средине - заштита природе у износу од
200.000,00 динара и за израду нове Интернет презентације планирана су средства у износу од
100.000,00 динара.
Информативна активност огледаће се и кроз израду и редовно ажурирање Информатора
о раду, ажурирање сајта Предузећа.
Планирана средства:
Министарво пољопривреде и заштите
животне средине: 300.000,00 динара
Сопствена средства: 100.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

1.2.Штампање промотивног материјала
Штампање пропагандног материјала:
- Кесе, фасцикле, блокови, календари,
- Постери, разгледнице,
- Фотомонографија ,,Национални парк Тара“ , припрема и штампа,
- Монографије ,,Етнолошко наслеђе НП Тара и околине“- Етнографски музеј-Београд
Планирана средства:
Сопствена средства: 800.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

1.3. Едукативно-промотивне активности
-

Периодичне мултимедијалне презентације у Центрима за посетиоце на Митровцу и
Бајиној Башти,
Сезонске теренске презентације за групне посете на локалитету ,,Тепих ливада“,
Програми за туристичке групе на подручју парка,
Периодичне презентације Националног парка Тара у земљи и иностранству,
Организација едукативног кампа -"Камп младих чувара",
Подршка и осталим едукативним и промотивним камповима на простору НП Тара,
Обележавање еколошких датума,( као и претходних година спроводићемо активности на
подизању еколошке свести и организовању различитих манифестација поводом
значајних еколошких датума ( едукативне радионице, акције чишћења, изложбе,
трибине, и сл.) како са децом из локалних основних и средњих школа тако и са
ученицима из других градова, извиђачима и спортским клубовима. Посебно ће се
обележити Дан заштите природе -11 април - организовањем “школског часа “ у
интерактивној радионици у Центру за посетиоце у Бајиној Башти. Заједно са децом како
из локалних основних и средњих школа тако и са ученицима из других градова,
извиђачима и спортским клубовима, обележићемо:



21. март Дан шума
22. март – Дан вода
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-

април - Дан заштите природе
22. април – Дан планете земље;
22. мај - Светски дан заштите биодиверзитета
24. мај – Европски дан паркова;
5.јун – Дан животне средине;
1.август - Дан открића Панчићеве оморике
26. септембар – Дан чистих планина.

Учешће на сајмовима,
Организација Фото сафарија ,,Тара 2017“,
Програм посматрања медведа,
Подршка свим манифестацијама који имају промотивни, рекреативни и едукативни
карактер.

Планирана средства:
Сопствена средства: 500.000,00динара

Извршиоци:
Предузеће

VII САРАДЊА

1. Сарадња са локалним заједницом
и осталим корисницима заштићеном подручја
Сарадња са локалном заједницом одвијаће се кроз све већу заступљеност локалне
заједнице и заинтересованих субјеката за развојне и одрживе пројекте. У току године очекује се
формирање Савета корисника парка и улазак заинтересованих субјеката у складу са Законом о
националним парковима. Посебна активност одвијаће се са локалним становништво кроз
едукативне програме о могућностима органске производње, екотуризма и других развојних
пројеката у самом парку. Посебна сарадња одвијаће се са локалним становништвом на изради
пројеката заштите географског порекла производа и на брендирању производа као што су мед,
млечни производи и друго, као и производа традиционалних заната ( ћилими, чутуре.. и слично)
Сарадња ће се одвијати и са другим значајним субјектима на територији Националног
парка Тара и локалном самоуправом, посебно у питањима решавање проблема комуналних
питања, израда планске документације и инфраструктурних пројеката.
Планирана средства:
Сопствена средства: 2.000.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће
Други корисн.

2.Сарадња са невладиним организацијама
Сарадња са невладиним органитацијама одвијаће се кроз подршку пројеката који
доприносе промовисању подручја, подизању еколошке свести, пројекти из екотуризма и свим
развојним пројектима. Подручје парка је изузетно атрактивно за различите спортске
манифестације авантуристичког карактера. Овакве манифестације имају међународни карактер
и привлаче значајан број такмичара те несумњиво доносе промоцији подручја те их треба
подржати. Подршка парка треба да буде логистичка - обезбеђивање смештаја, помоћ у обиласку
терена, промоција манифестације и слично
Посебна активност планирана је и на подршци невладиним организацијама на
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организацији рекреативних манифестација као што су “Авантуристичка трка Тара 2017“ - СК
"Алти" из Београд, „Тара опен” - такмичење у оријентирингу, „Тара маратон” ултрамаратонска
трка, подршка пројекту ,,Пријатељство на Дрини“, сарадња са туристичком агенцијом
"Авантурија" за постављање адреналин полигона и другим удружењима.
Посебна сарадња је са невладиним организацима које се баве едукацијом младих,
локалног становништва и промоцијом заштићених вредности.
Планирана средства:
Сопствена средства: 200.000,00 динара

Извршиоци:
Предузеће

3.Међународна сарадња и сарадња са другим заштићеним подручја Србије
Сарадња и размена искустава одвијаће се непосредно између самих националних
паркова и других заштићених добрима, као и преко активности Асоцијације националних
паркова и заштићених подручја Србије. Сарадња између паркова и заштићених добара вршиће
се и у оквиру Асоцијације паркови Динарида и Еуропарк федерације, посебно на обуци,
размени искустава, заједничким прекограничним пројектима и др.
Очекује се реализација пројеката из међународне сарадње и то:
1.Наставак активности на пројекту „Заштићена подручја за природу и људе“ који спроводи
WWF – Светска организација за природу чији је главни циљ повезивање локалне заједнице са
управљачима заштићених подручја ради унапређења очувања природе и стварања основе за
развој одрживог туризма и образовних програма у заштићеним подручјима. Активности на
успостављању посматрања медведа уз промовисање мера заштите и унапређења станишта
медведа, као и подизања свести локалне заједнице о суживоту са медведом. Такође даће се
допринос праћењу стања популације медведа кроз примену телеметријске методе и праћење
помоћу ДНК анализа. Планирано је и допринети комуникацији са локалном заједницом кроз
успостављање савета корисника. Пројекат предвиђа и унапређење едукатвинх програма у
парку.
2.У сарадњи са Заводом за газдовање шумама Словеније поднета је пројектна апликација ЕCO
KARST (Екосистемске услуге карстних заштићених подручја – покретачи локалног одрживог
развоја) на Први Позив Дунавског транснационалног програма који финансира Европска
Унија. Пројекат се базира на екосистемским услугама шумских екосистема у карстним био
регионима Дунавског басена. Пројекат је одабран за финансирање уз испуњавање одређених
услова. Тренутно је на оцењивању испуњености услова чему следи фаза уговарања.

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

Извршиоци:
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Сопствена средства: 350.000,00 динара

Предузеће

VIII ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА
Предузеће ће у складу са својим овлашћењима спроводити и остале активности везане за
своју делатност и пословање, као што су обавезе комуналне таксе, накнада за животну средину,
пореза и друго.
Планирана средства:
Сопствена средства: 3.795.400,00 динара
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IX ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Извори потребних средстава су:
динара

1. Прихода које оставује Предузеће од обављања делатности---------------------232.066.011,00
2. Приход од накнада за коришћење вредности парка -------------------------------32.000.000,00
3. Наменска средства из Буџета Републике Србије------------------------------------58.230.255,00

3.1.Стручни послови у шумама сопственика------------------------------6.000.000,00
3.2.Суфинансирање из Буџетског фонда за шуме-----------------------24.560.000,00
-изградња шумских путева---------------------------------------------18.000.000,00
биолошки радови-----------------------------------------------------------900.000,00
(саднице, пошумљавање, пп водозват)
заштита шума (набавка феромона и фунгицида)----- -------------3.660.000,00
- пројекат промет дрвета-ПДА-----------------------------------2.000.000,00
3.3.Суфинансирање из Буџетског фонда за развој ловства----------2.250.255,00
3.4.Суфинансирање Програма управљања- -----------------------------25.420.000,00
4. Средства из донације------------------------------------------------------------------------- 250.000,00
5. Средства општине Бајина Башта--------------------------------------------------------- 1.000.000,00
6. Средства других корисника---------------------------------------------------------------15.000.000,00

Укупна средства за реализацију програма------------------------------------ 338.546.266,00 динара
Укупна средства управљача------------------------------------------------------ 322.546.266,00 динара.

Јавно предузеће “Национални парк Тара“
в.д.директора
Драгић Караклић- дипл.инг.шум.
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