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ОПИС ОВЛАШЋЕЊА 
 
 
 ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта основано је Законом о националним 
парковима (“Сл. гласник РС” бр. 39/1993.). Основна делатност Јавног предузећа је заштита и 
развој подручја Националног парка Тара. У номенклатури делатности, послови које обавља 
ово Предузеће разврстани су у област и воде се под шифром 9103 – Заштита и одржавање 
непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних 
туристичких споменика. Орган управљања Предузећем је Управни одбор којег именује Влада 
Републике Србије и састоји се 7 чланова. Од укупног броја чланова, 3 члана су из реда 
запослених радника. Орган надзора рада предузећа је Надзорни одбор, који броји 5 чланова, 
од којих су 2 из реда запослених. Директор предузећа је др Бобан Томић. Директора 
Предузећа именује Влада Републике Србије. 
  

Јавно предузеће спроводи режим заштите у Националном парку и управља природним 
вредностима, грађевинским земљиштем и другим непокретностима. У спровођењу заштите и 
развоја подручја Националног парка, Јавно предузеће обавља и послове: 

- газдовања шумама, 
- заштите, гајења и унапређења ловне и риболовне фауне, 
- организује истрживачке радове у области заштите и развоја, 
- врши презентацију и популаризацију подручја, 
- уређењем простора у Националном парку, 
- врши друге послове у складу са Статутом. 

 
 У обављању послова заштите и развоја, Јавно предузеће овлашћено је да: 
 

- утврђује услове и начин коришћења природних добара,  
- услове за обављање научно-истраживачких радова, за истражне радове, за 
фотографисање и снимање простора, за постављање привремених објеката и друго, 
- обавља стручне послове који се односе на заштиту и развој, води податке и анализе и 
другу документацију из оквира делатности, податке за израду просторних и 
урбанистичких планова, уређење локација, 
- даје у закуп земљиште и објекте којима управља, 
- врши мониторинг заштићених природним вредностима и културним добрима. 

 
Јавно предузеће „Национални парк Тара“ Бајина Башта у складу са овлашћењима из 

Закона донело је Правилник о унутрашњем реду у Националном парку Тара, којим се уређују 
начин и услови кретања, боравка и понашања посетилаца у Националном парку. 
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Јавно предузеће такође је донело и Одлуку о накнадама за коришћење Националног 
парка Тара (“Сл. гласник РС” бр. 48/2011) којом се одређују износи накнада и начин 
коришћења природних вредности Националног парка како од стране физичких, тако и од 
стране правних лица. 
 

Овлашћења која спроводи Јавно предузеће регулисана су: 
 

- Законом о националним парковима (“Сл. гласник РС” бр. 39/93, 44/93, 53/93,67/93, 
48/94 и 101/05), 
- Законом о заштити животне средине (“Сл. гласник РС” бр.135/04), 
- Законом о заштити природе (“Сл. гласник РС” бр.36/09), 
- Законом о шумама (“Сл. гласник РС” бр. 46/91, 83/92, 53/93, 60/93, 67/93, 48/94,54/96, 
101/05), 
- Законом о лову (“Сл. гласник РС” бр. 39/93, 44/93, 60/93, 101/05), 
- Законом о рибарству (“Сл. гласник РС” бр. 35/94, 38/94, 101/05) 
- Законом о водама (“Сл. гласник РС” бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 101/05) 
- Просторним планом подручја посебне намене Националног парка Тара (“Сл. гласник 
РС” бр. 100/10) 
- Другим прописима и општим актима. 

 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 
 Јавно предузеће организовано је као јединствени правни субјект у којем су четири 
сектора : 
 

- Сектор планирања и заштите, 
- Сектор коришћења шума, 
- Сектор општих и правних послова, 
- Сектор економско-финансијски, 
- Служба надзора као контролна целина. 

 
 

Сектор планирања и заштите спроводи послове планирања и уређивања шума, 
уређења простора, послове газдовања приватним шумама, спроводи послове гајења и 
заштите шума, послове заштите ловне  и риболовне фауне, мониторинг заштићених врста, 
информисање, презентације и популаризације Националног парка. Сектор је организован 
кроз службе: 

 
- планирање и уређивање шума, 
- планирање и уређење простора, 
- газдовање приватним шумама, 
- гајење и заштита шума, 
- гајење и унапређење лова и риболова, 
- презентација и популаризација. 
 

 Сектор запошљава 39 радника. На челу сектора је помоћник директора, а службама 
руководе руководиоци служби. 
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Сектор коришћења шума спроводи послове газдовања шумама (спровоћење мера 
неге и обнављања у шумама, одабир стабала, сеча и израда сортимената,транспорт) и 
организован је кроз: 

 
- радна јединица „Митровац“, 
- радна јединица „Предов Крст“, 
- радна јединица „Комуналне шуме и МЗ “Рача”, 
- радна јединица механизација. 
 

 Сектор запошљава 116 радника. Сектором руководи помоћник директора, а радном 
јединицом руководилац радне јединице. 
 

Сектор економско-финансијски обавља финансијско-економске и комерцијалне 
послове за Предузеће као целину. Сектор има три службе за комерцијалне послове, за 
финансије и рачуноводство. Сектор запошљава 20 радника. Сектором руководи помоћник 
директора, а службама руководилац службе. 
 

Сектор општих и правних послова обавља административне послове, послове 
коресподенције и друге опште послове, као и све правне послове за Предузеће као целину. 
Сектор запошљава 19 радника. Сектор има једну службу,  општих и правних послова а њиме 
руководи руководилац службе. 
 

Служба надзора је део организације која је директно подређена директору Предузећа 
и обавља послове надзора на простору Националног парка Тара, послове чувара природе и 
послове контроле и одржава унутрашњи ред. Служба надзора запошљава 9 радника, службом 
руководи руководилац службе. 
 
 
Приказ организације Предузећа 
 
 DIREKTOR  

 
 ZAMENIK DIREKTORA  

 
SLU@BA NADZORA 
Rukovodilac slu`be 
nadzora  
Nadzornik za PPZ  
Nadzornik 
gra|evinskihg 
poslova  
Nadzornik  

 
SEKTOR 
PLANIRAWA, 
ZA[TITE I RAZVOJA 

SEKTOR 
KORI[]EWA [UMA 

FINANSIJSKO-
EKONOMSKI 
SEKTOR 

SEKTOR OP[TIH I 
PRAVNIH POSLOVA 

Pomo}nik direktora 
sektora   

Pomo}nik direktora 
sektora   

Pomo}nik direktora 
sektora   

Pomo}nik direktora 
sektora   

SLU@BA ZA 
ZA[TITU I 
URE\EWE PROSTORA 

RADNA JEDINICA 
"MITROVAC" 

KOMERCIJALNA 
SLU@BA 

SLU@BA OP[TIH I 
PRAVNIH POSLOVA 

Rukovodilac slu`be 
planirawa i ure|ewa 
prostora  

Rukovodilac RJ 
"Mitrovac"  

Rukovodilac 
komercijalne slu`be  

Rukovodilac slu`be 
op{tih i pravnih 
poslova  

Referent za gradwu i 
odr`avawe objekata  

Revirni in`ewer    Referent prodaje  
Referent op{tih i 
pravnih poslova 
 

Gra|evinski radnik  Reonski ~uvar {uma  
Referent prodaje u 
stovari{tu  

Daktilograf  
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Referent planirawa  Poslovo|a u se~i  Fakturista  ^ista~ica  

Referent za za{titu 
ekosistema  

Magacioner  Referent nabavke  Kafe kuvarica 

 
SLU@BA 
PLANIRAWA I 
URE\IVAWA [UMA 

Voza~ zglobnog traktora  
Koordinator nabavke i 
investicija  

Tehni~ki sekretar  

Rukovodilac slu`be 
planirawa u ure|ivawa 
{uma  

Rukovaoc gra|evinskih 
ma{ina 

SLU@BA 
FINANSIJSKE 
OPERATIVE 

Voza~ putni~kog vozila  

Referent ure|ivawa 
{uma  

Motorni seka~  
Rukpvodilac slu`be 
finansijske operative  

Referent prijemne 
kancelarije  

Geometar  [umarski radnik  
Referent finansijske 
operative 
 

kurir  

Operator na 
ra~unaru  

Sprema~ica  
SLU@BA 
RA^UNOVODSTVA 

 

SLU@BA GAZDOVAWA 
PRIVATNIM 
[UMAMA 

RADNA JEDINICA  
"PREDOV KRST" 

Rukovodilac slu`be 
ra~unovodstva  

 

Rukovodilac za 
gazdovawe privatnim 
{umama  

Rukovodilac RJ "Predov 
krst"  

Pomo}ni kontista   

Referent za privatne 
{ume  

Revirni in`ewer  Kwigovo|a   

[umarski tehni~ar  Reonski ~uvar {uma  
Referent 
kwigovodstvene 
evidencije  

 

SLU@BA ZA GAJEWE 
I ZA[TITU [UMA 

Poslovo|a u se~i  Blagajnik   

Rukovodilac slu`be 
gajewa i za{tite {uma  

Magacioner    

Poslovo|a rasadnika  Voza~ zglobnog traktora    

[umarski radnik  
Rukovaoc gra|evinskih 
ma{ina  

  

SLU@BA ZA 
ZA[TITU I 
UNAPRE\EWE LOVA 
I RIBOLOVA 

Motorni seka~    

Rukovodilac slu`be za 
za{titu i unapre|ewe 
lova i ribolova  

[umarski radnik    

Upravnik rib.podru~ja  Sprema~ica    

Lovo~uvar  
RADNA JEDINICA 
KOMUNALNE [UME 
I MZ RA^A 

  

Ribo~uvar  
Rukovodilac RJ 
"Komunalne {ume i MZ 
Ra~a"  

  

SLU@BA ZA 
INFORMISAWE, 
PREZENTACIJU I 
POPULARIZACIJU 
PARKA 

Reonski ~uvar {uma 
 

  

Rukovodilac slu`be za 
informisawe, 
prezentaciju i 
popularizaciju parka  

[umarski radnik    

Referent za odnose sa 
javno{}u  

RADNA JEDINICA 
MEHANIZACIJA 

  

Vodi~  
Rukovodilac 
mehanizacije  

  

 Poslovo|a mehanizacije    
 Automehani~ar    
 Bravar    
 Autoelektri~ar    

 
Mehani~ar motornih 
testera  

  

 Kova~    
 Pomo}ni radnik    
 Voza~ teretnog vozila    
 Voza~ autobusa    
 Portir    
 ^ista~ica    
 Magacioner    
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Број запослених по годинама рада проведеним у радном односу у децембру 2011. годинe: 
 

Године радног стажа Број радника % учешћа 

до 5 година 30 14.63 
5-15 година 43 20.98 
15-25 година 56 27.32 
25-35 година 71 34.63 
преко 35 година 5 2.44 

укупно 205 100.00 
 

 
Квалификациона, старосна и родна структура запослених: 

 

2011 
УКУПНО 

Број 
запослених 

% учешћа 

Доктор наука 1 0.49 
ВС 33 16.10 
ВСС 8 3.90 
ССС 62 30.24 
ВК 0 0.00 
КВ 14 6.83 
НК 87 42.44 

УКУПНО 205 100.00 

до 30 год. 22 10.73 
31-40 год. 60 29.27 
41-50 год. 69 33.66 
51-60 год. 52 25.37 
Пр. 60 год. 2 0.98 

УКУПНО 205 100.00 

жене 33 16.10 

мушкарци 172 83.90 

УКУПНО 205 100.00 

 
 
  
 Од укупног броја запослених 205, неквалификовани радници су заступљени са 42,44% 
или 87, са средњом стручном спремом је 62 или 30,24%, док је са високом стручном спремом 33 
односно 16,10%. Што се тиче родне структуре учешће жена је 16,10% или 33, а мушкараца је 
83,90% или 172. 
 
 
 
 
 
 



 7 

Распон бруто зарада по квалификационој структури запослених: 
     

 коефицијент зарада распон 
Доктор наука 8.00 124.421 1.55 

ВС 5.00 80.241 1.21 
ВСС 4.50 66.385 1.26 
ССС 3.20 52.704 0.86 
КВ 2.70 61.054 1.30 
НК 2.00 47.069  

 
 

Распон највиша и најнижа бруто зарада: 

директор 8.00 124.421 3.59 

чистачица 2.00 34.621  
 
 
БУЏЕТ 
 
 ЈП „Национални парк Тара“ свој буџет остварује као приход свеукупног пословања. 
Средства којима располаже ово Предузеће у просеку су око 95% сопствени приходи, а 5% 
средства из буџета Републике Србије или средства донације. 
 
ПРИХОДИ 

у дин. 

     I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
*Остварени 
приход 

 2011. год. 

План за 2012. 
год. 

Индекс 12/11 

1. Приходи од коришћења шума  
    (дрвни сортименти) 

220.000.000 254.770.000 116 

2. Приходи од продаје производа, роба и усл. 27.400.000 18.500.000 67 
    - продаја на стоваришту 23.000.000 13.400.000 58 
    - превоз 3.000.000 3.500.000 117 
    - расадник 1.400.000 1.600.000 114 
3. Повећање вредности залиха  3.000.000 5.500.000 183 
4. Приходи од активирања учинака 7.300.000 2.500.000 34 
5. Приходи од закупнина 700.000 250.000 36 
6. Приходи од накнада за коришћење  
    Националног парка Тара 

15.500.000 23.000.000 148 

7. Приходи од ловног туризма 1.200.000 2.000.000 167 
8. Приходи од продатих риболовних дозвола 300.000 300.000 100 
9. Остали пословни приходи 2.500.000 2.500.000 100 
10. Приходи по основу услуга смештаја и 
      продаје пропагандног материјала 

1.300.000 2.000.000 154 

11. Приходи из буџета Републике Србије  14.700.000 23.000.000 156 
СВЕГА: 293.900.000 334.320.000 114 

    II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  50.000 50.000 100 
    III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ (ускл. вредности 
имовине и др.)      

11.000.000 11.000.000 100 

УКУПНО (I+II+III) 304.950.000 345.370.000 113 
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 РАСХОДИ      
                                                                                       у дин. 

     I. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
*Расход за 
2011. год. 

План за 2012. 
год. 

Индекс 12/11 

1. Трошкови материјала и робе 1.300.000 1.600.000 123 
    - матер.за потр.расад., надзор., ловства и др. 1.000.000 1.200.000 120 
    - набавна вредност робе 300.000 400.000 133 
2. Трошкови режијског материјала: 8.100.000 10.300.000 127 
    - резервни делови (мот.тестере) 700.000 800.000 114 
    - инв., ауто делови, техн.мат. и ауто гуме 4.000.000 4.500.000 112 
    - ХТЗ опрема 900.000 1.900.000 211 
    - канцелар.мат. и струч. часописи 800.000 900.000 112 
    - материјал за текућа одржавања  
       опреме и простора нац. парка 

1.200.000 1.500.000 125 

    - трошкови осталог материјала 500.000 700.000 140 
3. Трошкови горива, мазива и ел. енергије  16.300.000 18.500.000 113 
    - гориво и мазиво 12.500.000 14.000.000 112 
    - електрична енергија 1.300.000 1.700.000 130 
    - грејање 2.500.000 2.800.000 112 
4. Зараде 117.550.000 134.373.000 114 
    - нето зараде 82.400.000 94.203.000 114 
    - порези 14.100.000 16.117.000 114 
    - доприноси 21.050.000 24.053.000 114 
5. Трошкови доприноса, допринос за  
    бенеф.радни стаж, накн. за живот.средину 

22.170.000 25.353.000 114 

6. Остали лични расходи 9.050.000 10.200.000 112 
    - дневнице 1.050.000 1.100.000 104 
    - отпремнине  1.300.000 1.600.000 123 
    - трошкови превоза 2.200.000 2.400.000 109 
    - помоћ запосленима 500.000 600.000 120 
    - остале накнаде (новогодишњи пакетићи, 
      јубиларне награде и остало) 

3.000.000 3.200.000 106 

    - накнаде другим физичким лицима 1.000.000 1.300.000 130 
7. Накнаде члановима управног и надз.одбора 3.600.000 3.882.000 108 
    - нето 2.390.000 2.577.000 108 
    - порези и доприноси 1.210.000 1.305.000 108 
8. Накнаде по основу повремених послова 3.430.000 2.862.000 83 
    - трошкови накнада по уговору о делу 230.000 262.000 114 
    - трошкови накнада по уговору о 
      повременим и привременим пословима 

1.200.000 600.000 50 

    - трошкови накн.по уговору о поврем. и  
       поврем.пословима – таксација шума 

2.000.000 2.000.000 100 

9. Трошкови производних услуга 67.400.000 80.630.000 119 
    - услуге сече, израде и извоза дрвних 
      сортим.; намицање, лифрање и самарица 

45.000.000 50.700.000 112 

    - остале услуге у шумарству 2.000.000 2.000.000 100 
    - трошкови транспорта 3.000.000 3.700.000 123 
    - трошкови ПТТ услуга 2.500.000 2.600.000 104 
    - услуге одржавања осн.сред. и уређ.прост. 2.000.000 2.500.000 125 
    - услуге одржавања путева и шетни стаза 6.500.000 12.000.000 184 
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    - трошкови закупнина 700.000 760.000 108 
    - трошкови сајмова 100.000 100.000 100 
    - трошкови рекламе и пропаганде, 
      презентације и популаризације 

1.400.000 1.600.000 114 

    - комуналне услуге 700.000 800.000 114 
    - остале производне услуге 3.500.000 3.870.000 110 
10. Трошк.аморт.и резерв.за репрод. шума 13.000.000 11.800.000 91 
11. Нематеријални трошкови:  14.500.000 15.500.000 106 
    - здравст.услуге, образовање запослених 300.000 400.000 133 
    - остале непроизводне услуге 1.300.000 1.400.000 107 
    - трошкови репрезентације 2.600.000 2.800.000 107 
    - премије осигурања 1.600.000 1.800.000 112 
    - трошкови платног промета и чланарина 800.000 900.000 112 
    - таксе, огласи и остали немат. трошкови 1.300.000 1.400.000 107 
    - комунална такса за истицање фирме 6.600.000 6.800.000 103 
12. Трошкови пореза и накнада: 9.700.000 11.500.000 118 
    - трошкови пореза (порез на имовину, 
      накнада за одводњавање, 
      накнада за градско грађ. земљиште) 

2.300.000 2.500.000 108 

    - накнада за коришћење шума 7.400.000 9.000.000 121 

СВЕГА: 286.100.000 326.500.000 114 

II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 6.800.000 7.100.000 104 

III . ОСТАЛИ РАСХОДИ(накнада штета, 
        расходи по основу помоћи и донација и 

друго) 
10.000.000 9.000.000 90 

УКУПНО (I + II + III) 302.900.000 342.600.000 113 

 БРУТО ДОБИТ 2.050.000 2.770.000 135 

 Порез на добит 1.000.000 1.270.000 127 

 НЕТО ДОБИТ 1.050.000 1.500.000 142 

*Остварени приход и расход није коначан и биће незнатно коригован након усвајања 
завршног рачуна. 
 
 Разлика  измећу укупних прихода и укупних расхода представља бруто добит у износу 
од 2.050.000,00 динара. Нето добит износи 1.050.000,00 динара и распоређује се на развојно-
инвестициона улагања  на простору Националног парка Тара. 
 
 
СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА 
 

1. Обавештење о могућностима  градње на подручју Националног парка Тара, 
2. Информације о праву сече у приватним шумама и захтеви за сечу, 
3. Информације о могућности коришћења ресурса Националног парка Тара 
(лековито биље, шумски плодови, изворишта...), 
4.Информације о смештају, планинарењу и камповању, 
5.Информације о накнадама у Националном парку. 
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ПРАВА И ОВЛАШЋЕЊА ПРЕДУЗЕЋА 
 
 Предузеће које управљаја заштићеним подручјем, има основну функцију да сачува и 
унапреди простор који је проглашен за подручје од посебног интереса. Мере које спроводи 
Предузеће објективно утичу на грађане, ограничавају њихове активности и намећу им 
одређена правила и понашања. 
 
 Јавна овлашћења везана су за: 

−  мишљење у вези изградње, реконструкције и адаптације привремених и трајних 
грађевинских објеката, 

− мишљење око изградње разне инфраструктуре, мишљење око вршења одређених 
делатности, промене културе,  

−  мишљење о визуелном идентитету простора, 
− одржавању одређених манифестација, правила понашања на простору Националног 
парка Тара 

− правила о начину употребе и коришћења имовине грађана на простору 
Националног парка Тара. 

 
  
ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
 
 Захтев за остваривање одређеног права грађанин подноси писмено. Захтев се 
доставља на адресу: ЈП „Национални парк Тара“, Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина 
Башта. 
 
  Поред писменог захтева у прилогу је потребно доставити основне елементе из 
предмета из којих се о захтеву може адекватно одлучивати. Због разноврснсти захтева, 
потребна документација у прилогу не може се прецизно унапред одредити.  
 

Најчешћи документи који се достављају уз захтев су: 
- поседовни лист и копија плана, 
- идејна решења за градњу, 
- пројекти, програми и планови. 
  

 Захтев није типизиран осим захтева за одобрење сече шуме који је типски и који се 
може добити у Предузећу. У остваривању овог права, странка уз захтев мора доставити 
поседовни лист који није старији од 6 месеци (доказ о власништву над непокретности на 
којој врши сечу). У случају да се сеча врши на сувласничкој парцели, потребно је доставити 
сагласност сувласника. Захтев не подлеже плаћању таксе. 
 
 Непотпуне захтеве Предузеће неће одбацити, већ ће позвати странку да захтев 
употпуни, осим код права за сечу дрвних сортимената. У случају да странка не употпуни 
захтев, исти ће се одбацити. 
 
 Странка није дужна да тачно наведе службу којој се обраћа. 
 
 Одлуку по захтеву Предузеће ће донети у року од 15 дана од дана пријема захтева и по 
њему поступа референт одговарајуће службе. Одлука по захтевима за сечу доноси се у року 
од 60 дана од дана подношења, јер се ради о праву сече у једној календарској години, а на 
основу привременог годишњег плана газдовања приватним шумама. 
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Одлука може бити: 
− захтев се одбацује, у случају када се по захтеву не може поступити, 
−  одбија се захтев ако је захтев странке неоснован, 
− усваја се захтев у целини или делимично. 

 
 Предузеће своје одлуке претежно доноси у форми мишљења које за странку може 
бити позитивно или негативно, а за сечу у приватним шумама у форми решења, ако странка 
захтева израду решења. 
 
 На одлуку Предузећа, странка има право приговора у року од 15 дана, од дана пријема 
одлуке. О приговору странке одлучује директор Предузећа или орган кога он именује. Одлука 
другостепеног органа Предузећа је коначна. 
 
 
ПРЕГЛЕД ЗАХТЕВА И ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА 
 
 У току 2011. године било је више захтева. Захтеви су били веома разнородни и 
процедура за оцену основаности захтева је за сваки случај посебна. Претежно захтева 
теренски рад референата и помоћ других служби. 
 

Захтеви физичких и правних лица били су: 
- захтеви за мишљење о градњи објеката-1 
- захтеви за легализацију објеката-9 
- захтеви за обављање делатности-тезге и киосци-11 
- захтеви за прикључење на водоводну и електро мрежу-1 
- захтеви за коришћење извора-1 
- захтев за коришћење подземних вода-1 
- захтев за коришчење лековитог биља-1 
- остали (манифестације,спортска такмичења, камповање)-10. 
 
Укупно захтева: 35 захтева. 

 
По захтевима за сечу у приватним шумама у току 2011. године поднето је: 
- 1030 захтева за сечу шуме, 
- 34 захтева за пошумљавање. 
 
За поступање по захтевима за сечу шуме, Служба приватних шума има посебан 

информатор у којем је детаљније објашњен поступак остаривања права грађана.  
 

 Служба назора за направила је више записника у вези градње, али само су сачињена   
3 записника о бесправној градњи  и записници су даље  предати надлежној инспекцији. 
 
 
ПОДАЦИ О НАЧИНУ ЧУВАЊА ИНФОРМАЦИЈА 
 
 Информације у Предузећу се чувају на више начина, у зависности од врсте 
информације којом се располаже. Највећи део информација се чува у писменом облику у 
архиву Предузећа. Један део информација које су забележене тонски или у слици, или су 
израђене електронски, чувају се електронски. 
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ПРЕГЛЕД ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ПРЕДУЗЕЋЕ 
 
 Јавно предузеће располаже подацима који се односе претежно на праћење стања у 
заштићеном природном добру. Информације се односе на природне ресурсе и везане су за 
анализе и мониторинг флоре и фауне Националног парка, посебно код заштићених биљних и 
животињских врста. Ову врсту информација Предузеће ставља на увид свим 
заинтересованим лицима и на сајту www.nptara.rs. 
 
 Јавно предузеће располаже документацијом са седница органа управљања у виду 
записника и одлука. Материјал са седница органа управљања у себи садржи програме и 
планове заштите и развоја Националног парка, програме пословања, годишње програме лова 
и риболова, извештаје о реализацији наведених програма и друге материјале о којима се 
расправља. 
 
 Седнице органа управљања тонски су снимају, од 2005. године и чувају се 
електронски. Информације тонски забележене са седница органа управљања су интерног 
карактера и могу се користити само уз изричиту сагласност органа управљања. 
 
 Поред горе наведених информација Предузеће располаже и другим информацијама 
везаним за закључивање разних уговора, податке везане за имовинске односе у простору 
Националног парка, неке податке катастра у претходном периоду и слично. 
 
 
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 Захтев за информације се доставља писмено Предузећу. Захтев се може послати 
поштом, предати лично или електронском поштом. Захтев мора да садржи: 

- податке о лицу које тражи информацију, 
- адресу на коју се информација доставља, 
- опис или ближе одређење информације која се тражи. 
 
Захтев може да садржи и: 
- разлоге због којих се информација тражи и 
- начин и место употребе. 

  
Ако се не ради о информацији коју је Предузеће ставило на увид, информацију 

одобрава послодавац (директор) или лице које он одреди. 
 

 Информација се доставља у року који је потребан за њену израду и који не може бити 
дужи од 30 дана од дана достављања захтева. 
 
 Странка је дужна платити нужне трошкове обраде захтева. Под нужним трошковима 
се подразумева: 

- писмена израда, 
- обрада захтева, 
- фотокопирање, 
- поштански трошкови, 
- и други ванредни трошкови рада радника и служби. 
 

 Ако се ради о информацији кад странка тражи само увид, а нема посебне обраде 
информације, трошкови се не наплаћују. 
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ФУНКЦИЈЕ И ПОДАЦИ О ЛИЦИМА ИЗ ПОСЛОВОДНЕ СТРУКТУРЕ 
 
 Пословодна структура Предузећа је руководни тим који је задужен за основне целине 
Предузећа. Директора Предузећа именује Влада РС, по поступку и процедури које она усваја. 
Заменика и помоћнике директора, као и осталу руководну структуру, именује директор 
Предузећа у складу са општим актима. 
 
Заменик директора 

Љубомир Рајаковић, дипл. инг. 
Телефон: 031/863-644 
E-mail: ljubomir.rajakovic@nptara.rs 
 
Заменик директора замењује директора у његовој одсутности са овлашћењима које 

има послодавац у складу са договореном пословном политком. 
 
Помоћник директора за опште и правне послове 

Милорад Новаковић, дипл. прав. 
Телефон: 031/863-644 
E-mail: milorad.novakovic@nptara.rs 

  
Помоћник директора за опште и правне послове одговара за послове организације 

рада Сектора и у складу са договореном пословном политиком координира рад Сектора и 
његових извршилаца. 
 
Помоћник директора за економске послове 

Даница Караклић, дипл. екон. 
Телефон: 031/863-644 
E-mail: danica.karaklic@nptara.rs 

  
Помоћник директора за економске послове одговара за послове организације и рада 

Сектора и у складу са договореном пословном политиком координира рад Сектора и његових 
извршилаца. 
 
Помоћник директора за заштиту и развој 

Милица Томић, дипл. инг. 
Телефон: 031/863-644 
E-mail: milica.tomic@nptara.rs 

  
Помоћник директора за заштиту и развој одговара за послове организације и рада 

Сектора и у складу са договореном пословном политиком координира рад Сектора и његових 
извршилаца. 
 
Помоћник директора за коришћење шума 

Душко Јелисавчић, дипл. инг. 
Телефон: 031/863-644 
E-mail: dusko.jelisavcic@nptara.rs 

  
Помоћник директора за коришћење шума одговара за послове организације и рада 

Сектора и у складу са договореном пословном политиком координира рад Сектора и његових 
извршилаца. 
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Руководилац надзорне службе 
Миодраг Петровић, дипл. инг. 
Телефон: 031/863-644 
E-mail: miodrag.petrovic@nptara.rs 

 Руководилац надзорне службе одговара за послове организације и рада Сектора и у 
складу са договореном пословном политиком координира рад Сектора и његових 
извршилаца. 
 
 
ПОДАЦИ О ИЗДВОЈЕНИМ ЦЕЛИНАМА ПРЕДУЗЕЋА 
 
Радна јединица Митровац 

Радна јединица Митровац има своје пословне просторије на Митровцу. 
Руководилац  је Драган Ђурић, дипл. инг. шум. 
Телефон: 031/859-732. 

 
Радна јединица Предов Крст 

Радна јединица Предов Крст има своје пословне просторије на Предовом Крсту. 
Руководилац  је Миодраг Лазић, дипл. инг. шум. 
Телефон: 031/859-178. 

 
Механичарска радионица 

Механичарска радионица има своје пословне просторије у улици М. Топаловића бб 
у Бајиној Башти. 
Управник механичарске радионице је Арсеније Чавић, дипл. инг. машин. 
Телефон: 031/865-067. 

 
Расадник 

Расадник има своје пословне просторије у улици С. Ивановића бб у Бајиној Башти 
и на Калуђерским Барама. 
Руководилац расадника је Славко Петковић, дипл. инг. шум. 
Телефон: 031/859-421 и 031/862-555. 

 
 
ОСТАЛИ ПОДАЦИ 
 
 У Националном парку Тара особа за информације и контакт са медијима је Бориша 
Чолић, руководилац службе за информисање, презентацију и популаризацију - e-mail: 
borisa.colic@nptara.rs. Лице за информисање упознаће заинтересоване где и када могу 
погледати или прибавити информације које је Предузеће ставило на увид, које информације 
су стављене на увид или заинтересованог упознати о поступку и начину прибављања других 
информација или ће заинтересованог упутити да, у складу са правилима давања 
информација, информацију добије од других служби. 
 
 
РАДНО ВРЕМЕ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Радно време Предузећа је од 07:00 до 15:00 часова, сваког дана осим суботе и недеље. 
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ЗАШТИТНИ ЗНАК ПРЕДУЗЕЋА 
 
 Заштитни знак Јавног предузећа „Национални парк Тара” је оморика и дивокоза на 
стени, како је овде приказано. Заштитни знак се без сагласности Предузећа не може 
користити. Коришћење знака у ознакама порекла производа регулисано је посебним актима 
Предузећа. 
 
 
ЈАВНОСТ РАДА 
 
 Седнице органа Предузећа, по правилу су јавне, осим у посебним случајевима, када се 
јавност може искључити или ограничити. Према општим актима Предузећа, јавност се може 
искључити у случају да се расправља о питањима од личне важности за радника или 
грађанина, или када се расправља о питањима и пословању на тржишту. Питања која имају, 
или могу улазити у домен пословне тајне, могу се ускратити или ограничити јавности. 
 
 
ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАТОРА 
 
 Овај информатор  објављен на сајту Јавног предузећа „Националног парка Тара”, 
www.nptara.rs.  Информатор за сада није прилагођен лицима са посебним потребама.  

 
Ажурирање информатора  врши се у складу са Законом. 

 
 
 
 
 

ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“ 
               директор 
                                                                                                                Др Бобан Томић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


