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УВОД 
 
 
 Програмом управљања подручја Националног парка Тара за 2010.годину (у даљем 
тексту Програм) дефинисане су активности у области заштите и унапређења стања 
природних и културно-историјских вредности подручја, уређивања шума, заштите и 
газдовањa шумама, расадничкој производњи, заштити ловне и риболовне фауне, планирању и 
уређењу простора, презентацији и популаризацији заштићеног подручја. Програм је урађен у 
складу са Програмом заштите и развоја подручја Националног парка Тара за период 2007-
2011.година на коју је добијена сагласност од Владе Републике Србије 31.01.2008.године, док 
је  на годишњи програм управљања Министарство заштите животне средине и просторног 
планирања дало сагласност 03.03.2010.године. 
 

  
1.АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ ПРИРОДНИХ И 
   КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ ВРЕДНОСТИ 
 
1.1.Задаци и активности на заштити природних вредности 
 
 Активности на заштити природних вредности огледале су се у праћењу стања ретких 
и угрожених биљних и животињских врста, стању природних вредности у I степену заштите, 
пре свега дефинисaних споменика природе и резервата природе. Стање заштићених 
вредности је задовољавајуће, осим оморике у резервату „Црвени поток“ где изостаје њено 
природно подмлађивање и где је премером резервата утврђено само 8 стабала оморике на 
тресетишту  и 174 стабла  оморике у одсеку арборетума где је сађена врста. 

 У складу са законском регулативом извршено  је обележавање стабала дрвећа која 
имају статус споменика природе. Током обиласка наведених вредности, утврђене су 
карактеристике и здравствено стање стабала, као и геореференцирање података о објeкту 
заштићене природе. 
 Приступило се изради електронске базе података  биљног света и животињског света 
на подручју парка и укупно је унето 1500 врста. База података обједињује  податке свих 
досадашњих истраживања и имаће могућност ажурирања са подацима добијеним у даљим 
истраживањима. Један од циљева израде базе податка, осим унапређивања управљања и 
заштите флоре и фауне Националног парка Тара и презентација је и доступност података 
широј јавности на званичном веб сајту. Наведени пројекат подржао је и Регистар 
националних интернет домена Србије (РНИДС) преко пројекта суфинансирања “Зелени 
домени-РС и Национални парк Тара” у износ од 107.000 динара. 
  
1.2. Задаци и активности нa заштити и уређењу  
       посебних природних вредности 
 
  У оквиру активности на заштити, уређењу и презентацији  посебних природних 
вредности, извршено је уређење едукативно-шетне стазе у резервату природе Црвени поток.     
 Пројектом "Заштите и уређења едукативно шетне стазе Црвени поток” предвиђена је  
изградња и уређење едукативно шетне стазе у резервату Црвени поток, најпосећенијем 
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резервату, локација Митровац. Уговором о суфинансирању активности у оквиру пројекта  
”Заштита и уређење едукативно-шетне стазе Црвени поток”, број уговора 401-00-388/2010-03  
средства суфинансирања  из Буџета Р Србије, преко Министартва заштите животне средине и 
просторног планирања, износила су  4.000.000,00 динара. 
  За израду пројекта ”Заштита и уређење едукативно-шетне стазе Црвени поток”, Завод 
за заштиту природе Србије, издао је неопходне услове заштите природе и животне средине. 
Извођачким пројектом уређења урађена је улазна капија  у резерват на почетку едукативно 
шетне стазе, на каменој платформи са едукативним и информативним порукама на таблама. 
Дуж целе стазе постављене су табле са едукативним садржајима о биљним и животињским 
врстама у самом резервату Црвени поток. На крају шетне стазе, у резервату Црвени поток, у 
циљу заштите тресетишта тј”тепих ливаде” постављена је заштитна ограда, као  и мостићи 
од дрвених полуоблица и дрвена платформа са које је могуће посматрати тресетиште, 
оморику и сам резерват. Поред тога постављене су и клупе са корпама, пано са информација, 
посебно пано који представља сукцесију биљних заједница у Црвеном потоку као и генезу 
настанка тресетишта. 
  Поред тога,у складу са Правилником о обележавању резервата природе обновљебжне 
су ознаке тј.постављене су нове табле у резервату природе Рачанска Шљивовица и Црвени 
поток.    

  
 1.3. Задаци и активности на заштити  
       културно-историјских  вредности 
 
 Током месеца септембра вршена су археолошка ископавања средњовековне некрополе 
на локалитету Мраморје у Перућцу. Радове  сондажног карактера,  у трајању од две недеље, 
обавили су стручњаци Народног музеја из Београду, средствима Министарства културе РС уз 
логистичку подршку  Националног парка Тара.  
 Реч је о истраживању некрополе познате у стручној и научној литератури као 
некрополе са стећцима - монолитним  каменим надгробним споменицима из периода  позног 
средњег века –које ће уједно имати и заштитни карактер. Истраживања су вршена са два 
сондажна ископавања и утврђена је оријентација надгробних споменика запад-
исток,највероватнији из периода 14 или 15 века. Укупан број стећака ове некрополе износи 85 
споменика и представља најзначајнију некрополу стећака у Србији па је 1968.године 
поглашена за културно добро од изузетног значаја.  
 Поред некрополе у Перућцу, у Растишту, на простору Националног парка Тара, на два 
локалитета Урошевина (приватни посед) и Гајеви (државни), налазе се некрополе са 38 
стећака.Локалитет Гајеви је очишћен од растиња и уређен за планирану  конзервацију од 
стране Републичког завода за заштиту споменика културе. Министарство културе Србије 
предложило је оба локалитета (Перућац и Растиште) за Листу светске културне баштине при 
УНЕСКУ. 
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2.АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ,УНАПРЕЂИВАЊУ И  
   КОРИШЋЕЊУ  ПРИРОДНИХ  РЕСУРСА 
 

2.1.Заштита и унапређивање шумских ресурса 
 

2.1.1.Задаци и активности на заштити и  
         управљању шумским екосистемима 
 
 Плановима заштите и унапређења шумских екосистема планиране су мере на 
обнављању шумских екосистема, мере неге кроз проредне сече и санација кроз санитарно-
узгојне сече.  

Реализацијом редовног приноса и санитарних сеча остварена је производња од  
44.417,79 м3 што представља реализацију плана производње дрвних сортимената од  
107 %. Укупно је отпремљено 42.540,13м3 или 95,7%  остварене производње. 

У оквиру својих радних јединица, Предузеће је остварило производњу, сопственим 
капацитетима од 10.006,21 м3 што износи 22,5% укупне производње, док је  преко услуга 
коопераната остварена производња у износу од 31.809,88 м3 или 71.6 % укупне производње. 
Остварена производња  малопродајом на пању износила је 2.601,7  м3  

или 5,9% укупне 
производње. 
 
2.1.2.Задаци и активности на уређивању шума 
 
 На основу Закона о шумама, члана 24. и 26. („Сл.гл.РС“ бр.46/94,54/96) извршено је 
инвентарисање ( таксација ) шумских екосистема у газдинској јединици “Тара” у циљу 
израде Посебне основе газдовање шумама у ГЈ”Тара” за период 2011.-2020.година. За 
наведене радове, поред стално запослених, ангажовања је и додатна радна снага са тржишта 
рада. Поред таксативних података о пречницима, висинама и прирасту, премером се врши и 
мониторинг шумских екосистема кроз описе станишта, стање састојина и биљних заједница. 
 Посебне основе за газдовање шумама за газдинску јединицу  МЗ”Рача” и Посебна 
основа за газдовање шумама Српског православног манастира Рача, завршене су и добијена 
је сагласност од надлежних, Министарства заштите животне средине и просторног 
планирања и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
 
2.1.3.Задаци и активности на газдовању приватним шумама 
 
 Газдовање приватним шумама вршено је на основу Привременог годишњег плана 
газдовања шумама са правом својине за 2010.годину на територији општине Бајина Башта. 
Средства за рад службе за приватне шуме  делом је  рефундирало Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде у износу од   4.000.000 динара. 
 Укупно дозначена дрвна запремина, у приватним шумама, износила је 9.957 м3 код  
512 шумовласника. Укупно уплаћена накнада за посечено дрво износила  је 862.596 динара. 
 У току јесени, извршена је подела садница четинара за пошумљавање, у количини од  
76.715 комада садница смрче за пошумљавање 30,87 ха голети, у приватном својини, на 84 
парцеле. 
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2.1.4.Расадничка производња и биолошки радови 
 

 У постојећим шумским расадницима, Луг и Калуђерске Баре, вршено је школовање 
аутохтоног садног материјала за потребе пошумљавања и производња украсног садног 
материјала за потребе озелењавања и уређења простора. 
 Највећи део произведеног садног материјала представљају саднице смрче и јеле које 
су коришћене за пошумљавање голети у приватној својини и попуњавање шумских култура 
на пожаришту.  Укупна производња садног материјала износила је 180.292 комада садница, 
док је реализација износила 115.893 комада и тренутно стање је 72.119 комада садница. 
 Производња лековитог биља била је већа у односу на раније године из разлога што је 
остварена производња корена линцуре у количини од 200 кг и садница линцуре  у количини 
од 16.626 комда, тако да је укупни приход од производње лековитог биља износио 584.205 
динара. 
 У оквиру биолошких радова извршена је нега културе кроз мере на кошењу корова и 
окопавању засада садница засађених на пожаришту на укупној површини од 3,4 ха          ( 
2,4ха локалитет“Алуга“'-ГЈ“Тара“ саднице белог бора и 1,0 ха у ГЈ“Црни Врх“ саднице 
смрче). У складу са Уговором о суфинансирању радова на нези пожаришта (401-00-
722/7/2007-01 од 17.12.2007.године) Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство 
и животну средину из Новог Сада, суфинансирао је наведене радове у износу од 281.885 
динара. 

 У оквиру биолошких радова, извршено је пошумљавање голети на 5,0 ха у 21 ц, у  
ГЈ”Комуналне шуме” чије радове је, поред Управе за шуме -Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, суфинансирао и еколошки фонд “Екотопија” из Београда у 
износу од 485.200 динара. 

Укупно по основу биолошких радова, по Програму заштите и унапређивања шума за 
2010.годину, из Буџета Републике Србије, преко Управе за шуме, добијена су средства у 
износу од 1.530.580 динара ( пошумљавање голети- 550.000 динара, пошумљавање приватног 
поседа-920.580 динара и прореда у шумским засадима-60.000 динара), уговор број 401-00-
1020/10-10 од 5.07.2010.године. 
 
2.1.5.Заштита шума од сушења и шумских пожара  
         и успостављање унутрашњег реда 
 
 Заштита шумских екосистема од сушења и шумских пожара вршена је као 
превентивна и директна заштита. Превентивна заштита вршена је кроз благовремено 
уклањање оштећених стабала, успостављање шумског реда и праћење стања штеточина  кроз 
контролу ловних стабала. 
 Током 2010.године постављено је 65 ловних стабала за праћење поткорњака  свих 
четинара и констатован је слаб напад поткорњака, што је уобичајено и штета од њих по 
шумске екосистеме је занемарљива и таква стабла уклањају кроз санитарно-узгојне радове. 
  У току године није било шумских пожара  у  државним и приватним шумама. У циљу 
осматрања и благовременог откривања шумских пожара, у ГЈ”Црни Врх” у 84а одељењу 
изграђена је противпожарна осматрачница. Из Буџета РСрбије, преко Министарства 
пољопривреде, шумартва и водопривреде добијена су средства суфинансирања у износу од 
200.000 динара ( уговор број 401-00-1378/3/10-10 од 23.06.2010.године). 
 На подручју ГЈ”Црни Врх” крајем јула, услед јаког ветра, дошло је до оштећења 
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мешовитих састојина у 6 одељења, на укупној површини од 144,44 хектара. Надлежни  
републички шумарстви и ловни инспектор констатовао је наведена оштећења и наложио 
спровођење мера санације. У наведеним одељењима дозначено је 2.674.209 м3 дрвне 
запремине. Реализација сече дозначених стабала није завршена јер је неопходно и отварање 
дела шумског комлекса изградњом шумског пута. Санација наведеног ветролома планирана  
је у 2011.години.   

Унутрашњи ред у заштићеном подручју спроводила је служба надзора кроз контролу 
активности и бесправних радњи у парку. Служба надзора извршила је увиђај са поднетим 
записницима у 39 случајева у вези градње и то 29 записника у вези градње са одобрењем, 3 
записника без одобрења и 7 налога за обустављање недозвољених активности, као и 123 
извршена увиђаја са сачињеним записницима у контроли спровођења унутрашњег реда.    
 Сви  случајеви бесправне градње на државном земљишту обрађени су и   прослеђени 
надлежним органима као и републичком грађевинском инспектору и републичком 
инспектору за  заштиту животне средине и просторног планирања. 

 
2.2.Задаци и активности на заштити ловне и риболовне фауне 
 
2.2.1.Задаци и активности на заштити ловне фауне 
 
 Активности на заштити ловне фауне спроводиле су  се у складу са Ловном основом 
(2007-2017.) и Годишњим планом газдовања ловиштем за ловну 2010/11.годину (01.04.2010.-
31.03.2011.). Заштита и унапређење ловне фауне вршена је се кроз  мере прихрањивања, 
праћења стања популација, заштиту од криволова и других бесправних радњи. 

 У току године на хранилиште за медведе изнешено је 17.100 кг угинуле стоке и 3.230 
кг кукуруза у клипу и 140 кг брикетиране соли. Укупни трошкови прихрањивања дивљачи 
износили су 390.000 динара. Због причињених штета власницима имовине од дивљачи, за 
штете причињене од  дивље свиње исплаћено је 252.962 динара. 
 У складу са планираним одстрелом, извршен је одстрел једног грла срнеће дивљачи,13 
грла дивокоза, 11 грла дивљих свиња  и једног вука. Укупно остварени приход од лова, током 
2010.године  износио је 1.930.388 динара или 33 % од планираног прихода. Разлог мањег 
остварења финансијског плана од ловног турузама, је мањи одстрел дивљачи у односу на 
планирани, посебно дивокозе, одстрељено је 13 грла, од планираних 34 грла. 
 
2.2.2. Задаци и активности на заштити риболовне фауне 
 
 Риболовним водама Националног парка Тара управља се на основу Програма 
унапређења рибарства на подручју Националног парка Тара за период од 2008-2012.година, 
на основу којег је донешен годишњи програм унапређења рибарства на основу којег су 
спровођене мере заштите и чувања риболовних вода. 
 Чување риболовних вода вршено је контролом риболова и средстава која се користе у 
риболову. Управљање риболовним водама Националног парка Тара, у 2010.години, било је 
отежано и специфично из разлога што је већи део летње сезоне, због непредвиђених кварова 
на  Х.Е. „Бајина Башта“ вршено  испуштање воде из језера Перућац и таква ситуација 
захтевала низ ванредних активности од стране управљача. Поред свакодневног праћења 
ситуације на терену, праћења квалитета воде и стања рибљег фонда, неопходно је било 
израдити Студију о последицама на рибљи фонд у акумулацији „Перућац“ након 
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вишедневног пражњења воде са мерама санација стања. Студију је израдила овлашћена 
институција, Институт за мултидисциплинарна истраживања, средства за изарду студије 
обезбедила је Х.Е.“Бајина Башта“. Студијом су предвиђене мере санације и опоравка рибљег 
фонда у језеру Перућац, као и порибљавање наведених вода са риболовном врстом -смуђем, у 
наредне две године. 
 У складу са Програмом управљања рибарским подручјем за 2010.годину извршено је 
порибљавање риболовних вода у Заовинама, Спајићима и реци Дервенти, са поточном 
пастрмком, што ће доприноси очувању и унапређењу стања рибљег фонда Националног 
парка Тара. Укупна средстава за порибљавање вода  износила су 267.000 динара. 
 Укупан приход од продатих дозвола за рекреативни риболов био је много мањи него 
ранијих година, из разлога ванредне ситуације на језеру Перућац, као и другачијег система 
продаје и коришћења риболовних дозвола у Србији. Укупан приход од продатих дозвола 
износио је 275.300 и од тога накнада за коришћење рибарског подручја износи 35.100 динара. 
  

 
3.ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА 
 

3.1.Планирање и изградња 
 

3.1.1.Израда/ревизија Просторног плана  
 
 Започета израда Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Тара, 
којим је осим подручја Националног парка Тара обухваћена и њена заштитна зона, Мокра 
Гора, Заовине и Кремна-Биоска, током године је завршена. Јавни увид и расправа обављена је 
у сали општинске управе Бајина Башта. Обрађивач плана је Републичка агенција за 
планирање и ЈУГИНУС.  
   
3.1.2.Уређење локалитета  
 
 У току године, поред уређења Црвеног потока, вршено је редовно одржавање свих 
локлитета. Направљено је и постављено седам нових путоказних табли са кровом и 
постављено на раскрсницама -Калуђерске Баре -три комада, Соколина - једна и Митровац - 
три комада. Такође изршена је замена постојећих информативних табли, у Перућцу, Рачи и 
Јаревцу, замена дотрајалих корпи и поправка дрвеног мобилијара. Направљена је и 
надстрешница-аутобуска станица, опремљена информативним и промотивним садржајима, на 
Калуђерским Барама. 
 Урађено је и постављено на различитим локацијама и десет информативних табли о 
забрани одлагања отпада у националном парку. 
 Започето је и уређење локалитета Предов Крст , изградњом камених позида и подлоге 
за даље уређење у складу са пројектом. 
 Урађено је и 40 комада дрвених путоказних табли за потребе обележавања и уређења 
стаза  у селу Растиште, у Националном парку Тара.  
 
3.1.3.Инвестиције и инвестиционо одржавање 
 

 У складу са планираним активностима, на управној згради у Бајиној Башти, започета 
је инвестиција на уређењу поткровља  у архиву Предузећа, салу за састанке са библиотеком и 
другим просторијама у функцији управљања националним парком према пројекту. 
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 Сала за презентацију Центра за посетиоце Митровац, маштовитим дизајном 
претворена је у “Шумски биоскоп” где најмађи посетиоци на Митровцу имају прилику да 
погледају еколошке прилоге о Тари.  
 У циљу максималног ангажовања сопствених капацитета у сектору газдовања шумама, 
допуњен је возни парк, куповином два камиона. 

 
3.2.Задаци и активности на изградњи саобраћајница  
      и комуналне инфраструктуре 
 

3.2.1.Одржавање постојеће мреже саобраћајница  
         и изградња нових путева 
 
 У складу са Програмом управљања за 2010.године, планирани су радови на поправци 
и одржавању шумских путева који су у функцији управљања шумским екосистемима.  
 
Извршени су радови на поправци следећих путева: 
 
 -Пут за Барски до -Ђуровина, дужина 4,5 км -------------------------- 1.489.189,50 динара, 
 -Пут Митровац-Горушица, дужина 10,5 км -----------------------------1.256.880,00 динара, 
 -Поправка влака Предов Крст-------------------------------------------------915.975,00 динара, 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Укупно: Извођач ГП”Нискоградња-Дрина” Б:Башта-                                    3.662.044,50 динара. 
 
 -Пут Круна бране Перућац-Предов Крст, дужина 15 км ------------- 1.505.385,00 динара, 
 -Пут за Зеленику, дужина 2,8 км ---------------------------------------------501.711,00 динара, 
 -Пут Батура-Језеро Пијаће воде, дужина 9,0 км- 
              санација пропуста--------------------------------------------------------------137.116,00 динара, 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Укупно: Извођач ГП”Хидроградња” Б.Башта-                                               2.144.212,00 динара. 
 
 Поред одржавања шумских путева, Предузеће је учествовало  и у одржавању  
локалних путева кроз помоћ локалним  заједницама. 
 
3.2.2. Уређење шетних и планинарских стаза 
 
 Током године вршено је редовно одржавање и чишћење уређених шетних стаза 
„Јаревац“,стазе „Манастир Рача-Лађевац“, излетишта  и видиковаца. 
 У сарадњи са планинарско-смучарским друштвом извршено је обележавање 
планинарских стаза кроз Национални парк Тара, њихово снимање гпс-ом и припрема  у циљу 
израде карте планинарских стаза. 
  У сарадњи са невладиним организацијама и удружењима одржане су две 
бициклистиче трке, у јуну “Трка авантура”и у септембру “Србија -Тара 2010”, где је учешће 
узело више од 100 бициклиста. 
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3.2.3. Уређење локалитета за полетање параглајдера 
  
 У складу са условима заштите природе за уређење локалитета за полетање 
параглајдера, извршено је чишћење терена на Ослуши на 900м надморске висине за 
спуштање парагјадера.   

 
3.2.4.Уклањање комуналног отпада  
  

Поред организованих акција на уклањању отпада са дивљих депонија у Националном 
парку Тара, настављено је континуирано одношење отпада са јавних површина из 
Националног парка Тара  са уговореним предузећем за комуналне услуге. Отпад се депоније 
ван граница Националног парка, на градску депонију у Бајиној Башти.  
  

 
4. ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ НА ПОСЕБНИМ  
    ПРОГРАМИМА И ФУНКЦИЈАМА ПАРКА 
  

4.1.Презентација и популаризација парка  
  
 Презентација и популаризација Националног парка Тара вршена је кроз различите 
активности, сајамске наступе, промоције и манифестације, сарадњи са медијима, издавању 
пропагандног материјала, спровођењу едукативног програма Кампа младих ренџера, 
активностима Центра за посетиоце Митровац и  Центра за посетиоце у Бајиној Башти.  
 
 1.Сајамски наступи и манифестације 
 

-сајам туризма у Београду (23.-28.02.)штанд Туристичке организације Србије, 
-организована посета  сајму пољопривреде у Новом Саду за становнике са 
подручја парка ( 21.05.) 
-презентација  Националног парка у оквиру Завичајних дана Мокре Горе 
(29.05.), 
-манифестација “Ивањдански дани “-Митровац (7.07), 
-Презенатција Националног парка и производа на Сајму шљива у Осечини, 
-Сајам туризма у Новом Саду (27-30.06.). 

 
 2.Едукативни камп-Камп младих ренџера 
 
 Камп младих ренџера је програм едукације младих водича, ренџера који су кроз 
боравак у природи, креативне радионице и шетње упознали национални парк и активности 
на заштити природе и животне средине. У летњем кампу младих ренџера учествовало је  50 
деце, школског узраста, у две смене. 
  
 3.Сарадња са медијима 
 
 Сарадња са медијима одвијана је преко штампаних медија ( дневни листови, локалне 
новине, и др.) и електронских медија. Урађен је други број билтена парка “Тарска пошта”, са 
најзначајним активностима у парку и постављено у електронском форми на званичан сајт 



Извештај о реализацији Програма управљања подручја Националног парка Тара за 2010.годину 
 

 
ЈП” Национални парк Тара”- Бајина Башта-                                                                                              10 

предузећа. 
 Редизајниран је  веб сајт и редовно је ажуриран са  подацима. Постављени су и нови 
садржаји на сајту: базе биљних и животињских врста, интернет продавница сувенира, 
виртуелне туре.  
 
 4.Промоције и презентације 
 
 Током године одржано је више промоција заштићеног подручја кроз презентације 
заштићеног подручја за студенте географије и туризма из Ниша, Новог Сада, студенте 
Биолошког и Шумарског факултета из Београда и Бањалуке, презенатција за Горане Србије, 
Шумарске инжењере из Словеније, биологе са Тајланда и друге организоване групе 
посетиоца Националном парку Тара.  
 
 5.Пропагандни материјал 
 
 Као допуна свим наведеним активностима штампан је пропагандни материјал као што 
су рекламне кесе, фасцикле, флајер “Кампа младих ренџера“, календари. 
 
 6.Центар за посетиоце Митровац 
 
  -укупан број посетилаца  у Центру 9608. 
  -приход од продаје сувенира 420.940 динара 
  -укупан број гостију у „Шумској кући“ 271, преноћишта 959, 
  - одржано 6 презентација и трибина. 
 Број посетилаца у Центру за посетиоце и приход од продатих сувенира је нешто већи 
од предходне године, као и остварени приход од смештаја гостију, који је износио 1.135.732 
динара.  
 

7.Центар за посетиоце Бајина Башта 
  
 У оквиру Центра за посетиоце Бајина Башта организоване су различите тематске 
изложбе: 

− Изложба слика „Од Јаревца до Лондона”- Извиђачки одред Бајина Башта, 
− Изложба гљива “Благо Таре”-Национални парк Тара и НВО “Екологика”, 
− Изложба слика сликара А.Ђурића поводом културне манифестације “Дани Раче 
украј Дрине”-организација  Фондација и “Баштина”.   

 
4.2.Научно-истраживачка активност 
 

4.2.1.Пројекат„Мониторинг популације мрког медведа  
         на подручју  Националног парка Тара“ 
 
 Започети истраживачи пројекат „Мониторинг популације мрког медведа на подручју 
Националног парка Тара“  са Биолошким факултетом, настављен је праћењем  обележених  
јединки медведа. Пројекат финансира Министарства заштите животне средине и просторног 
планирања, истраживање изводи Биолошки факултет. 
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4.2.2.Пројекат „Биоеколошке карактеристике шумских екосистема у 
националним парковима Копаоник и Тара у односу на принцип одживог 
управљања“ 
 

Завршен је започети трогодишњи истраживачки пројекат са Шумарским факултетом 
“Биоеколошке карактеристике шумских екосистема у националним парковима Копаоник и 
Тара у односу на принцип одживог управљања“ у којем предузеће партиципира са 20% 
трошкова пројекта ( 282.931 динара за  истраживачку годину).  

 
4.2.3. Остали пројекти 
 
 Други планирани нови истраживачки пројекати „Диверзитет фауне сисара 
Националног парка Тара„ и “Гљиве Националног парка Тара” нису започети јер није 
остварен планирани прилив средстава из Буџета за наведени пројекате.  
 
4.3.Међународна сарадња и сарадња са другим субјектима  
  
 У обављању својих активности значајна је била сарадња са Заводом за заштиту 
природе Србије у области планирања, заштите и коришћења заштићеног подручја, осталим 
националним парковима, надлежним министарствима и институцијама. 

У обављању својих активности веома је значајна  и сарадња са Заводом за заштиту 
природе Србије у области планирања, заштите и коришћења заштићеног подручја, осталим 
националним парковима, надлежним министарствима и институцијама. 

Стручно особље Предузећа, учествовало је  и у изради  Локалниг акциониг плана 
општине Бајина Башта за биодиверзитет. Пројекат је спроводио Европски центар за заштиту 
животне средине и Регионални цетар за животну средину за Централну и Источну Европу и 
општинска управа Бајина Башта. 

Учествовали смо и на семинару “Заштита животне средине за становништво 
Динарског лука “-Чапљина, у организација IUCN,WWF, SNV, у циљу заштите животне 
средине  и прекограничне сарадње. 
 
 
5.ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 
 

5.1.Организација и управљање 
 
 Наведене активности спроводиле су службе као организационе јединице у оквиру 
сектора: сектор планирања, заштите и развоја, сектор коришћења шума, општи и правни 
сектор и финансијски сектор. 

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

Сектор коришћења шума спроводио је активности на газдовању шумама кроз 
спровођење мера на заштити и унапређењу шумских екосистема.  
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Општи и правни сектор спроводио је активности из правне регулативе, израде 
колективног уговора, заступања Предузећа, радних односа и заштите на раду.  
 Финансијски сектор спроводио је  послове финансијке оперативе, књиговодствено-
рачуноводствене послове и комерцијалне послове.  
 Спровођење унутрашњег реда у заштићеном подручју и надзор спроводила је служба 
надзора својим сталним и патролним боравком на терену. 
 
5.2. Средства за реализацију Програма 
 
 Средства за реализацију наведених активности по Програму управљања подручја 
Националног парка Тара за 2010.годину износила су 287.346.522,30 динара. 
 

 Извори потребних средстава за реализацију Програма били су:  
 

  -приходи које је остварило Предузеће у обављању поверених делатности и наканда за 
коришћење подручја Националног парка Тара -------------------------------268.339.102,00 динара, 
 

− наменска средства из Буџета Републике Србије - газдовање приватним шумама-
3.389.840 динара, 

 
 - средстава по основу конкурса-суфинансирања пројеката- 13.430.580 динара      ( 
4.000.000 динара- Министарство заштите животне средине и просторног планирања;       
9.430.580 динара- Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде), 
 
 -средства из донација- 2.187.000 динара ( УНЕСКО, фонд „Екотопија и  
              РНИДС-Регистар националних интернет домена Србије). 
 
 У складу са реализацијом Програма управљања подручја Националног парка Тара за 
2010.годину, кроз Извештај о реализацији Програма пословања ЈП“Национални парк Тара“ за 
2010.годину детаљно су дати финансијски показатељи пословања. 
 
 
 
 
 
 

ЈП “Национални парк Тара“
 Директор 

Др Бобан Томић 


