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УВОД  
 
          На основу  члана 54. Закона о заштити природе (“Сл.гл. РС “бр.36/09, 88/10 и 9/10-
исправка) и Плана управљања Националним парком Тара за 2012-2021.годину (радна 
верзија), израђен је годишњи програм, односно  Програм управљања   за 2013. годину. 
 Програмом управљања  за 2013. годину, дефинисани су основни циљеви на заштити, 
очувању и унапређењу  природних и културних вредности Националног парка Тара, у циљу 
унапређења стања заштићеног подручја, даљих научних истраживања, презентације и 
популаризације подручја. 
 У складу са задатим циљевима, планирани су и задаци и активности на заштити 
природних и културно-историјских вредности, спречавању активности које могу нарушити 
својства Националног парка, заштити и унапређењу, као и одрживо коришћење природних 
ресурса, научно-истраживачку активност, културно образовну активност, презентацију и 
популаризацију вредности Националног парка, уређење подручја и изградњу објеката у 
Националном парку, успостављање и развој туристичких, рекреативних и других развојних 
функција Националног парка.  
 
I ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 
 
А.ЧУВАЊЕ,ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 
А.1.ЧУВАЊЕ 
 

Чување подручја и унутрашњи ред у заштићеном подручју спроводиће  служба чувара 
природе, односно служба чувара кроз редовну контролу свих активности у Националном 
парку Тара и регистровање свих бесправних радњи.  

Израдиће се нови Правилник о унутрашњем реду и усаглашавање рада службе са 
истим. Након усвајања Правилника о униформи и Правилника о стручном испиту, извршиће 
се опремање службе  прописаном униформом, као и полагање стручног испита.  
 
А.2.ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ  

  
 Управљање заштићеним подручјем  врши  управљач –ЈП“Национални парк Тара“-
Бајина  Башта у постојећој структури и организацији где се поред заштите и унапређења 
природних и културних вредности парка, врши и одрживо коришћење природних ресурса пре 
свега шума и ловне дивљачи, као и одрживи туризам и промоцију подручја. 
 Одржавање заштићеног подручја вршиће се кроз обнављање/одржавање граница и 
ознака заштићеног подручја, успостављање и одржавање унутрашњег реда, правила 
понашања као и хигијене заштићеног подручја. 
 Управљачка активност осталих стручних служби одвијаће се у складу са делокругом 
рада служби.  
 
А.3.ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 
 Презентација и популаризација Националног парка Тара вршиће се  кроз различите 
активности, сајамске наступе, промоције и манифестације,  сарадњу са медијима, издавању 
пропагандног материјала, спровођењу едукативног програма Кампа младих ренџера,  кроз 
посебне активности Центра за посетиоце Митровац и Центра за посетиоце у Бајиној Башти. 
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 Презентација ће се обављати и у сардњи са свим другим субјектима који доприносе 
афирмацији и развоју подручја у складу са основним циљевима заштићеног подручја.  

 
 

А.3.1. ИНФОРМАТИВНЕ АКТИВНОСТИ : 
 
1.Сарадња са медијима: 

 
 Сардња са локалним, регионалним и  државним штампаним и електронским медијима, 
 Билтен НПТара, 
 Продукција емисије”Човек и природа”, 
 Одржавање сајта . 

 
2.Штампање промотивног материјала 
 
 Штампање пропагандног материјала, 
 Проспект Националног парка Тара (српски и енглески језик), 
 Кесе, фасцикле, блокови, календари,флајери. 

  
3. Припрема  материјала за Лексикон и  
     монографију Националног паркаТара 
 
 Издавање  Лексикона Националног парка Тара у сарадњи са Географским институтом 
” Јован Цвијић“ -Београд  и Службеним гласником Србије, 
 Штампање “Монографија лептира Националног парка Тара”-(започет пројекат), 
 Издавање фото монографије (започет пројекат). 
 
 
А.3.2.ПРОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ 
 
1.Изложбе 
 
  Организација изложби у сарадњи са Природњачким музејом Београд, Народним музејем 

и другим институцијама, 
 Изложба фотографија Сабо Бела и Ирене Бекер. 
  
2.Презентације 
 
 Презентација парка за студенте, ученике и друге посетиоце,  
 Презентација у оквиру пројекта“Пријатељство на Дрини“-Асоцијација спорт за све-

Београд, 
 Презентација парка за школску децу у оквиру  ђачких екскурзија, 
 Презенатције за децу у “шумском биоскопу“ и друге организоване групе посетилаца, 
 Организација сусрета паркова “Парковијада“. 

 
3.Семинари 
 
 Семинари WWF,  
 Семинари државних организација и невладиног сектора. 
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4.Сајамски наступи 
 
   35. Међународни сајам туризма у Београду, 21-24. фебруар 2013. – заједнички наступ са 

Асоцијацијом националних паркова или СТЦ “Бајина Башта“ у оквиру штанда ТО Регије 
Западна Србија, 

  46. Међународни сајам туризма у Новом Саду, 3-6. октобар 2013. – заједнички наступ са 
Асоцијацијом националних паркова или СТЦ ”Бајина Башта“ у оквиру штанда ТО Регије 
Западна Србија, 

 Посета “Сајму пољопривреде у Новом Саду“, мај – организована посета сајму за локално 
становништво. 

 
А.3.3.ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
 
 Међународни еко-камп ПАНГЕА -2013. 
 Едукативни камп “Камп младих ренџера“ 
 Едукативне активности за Дан вода - 22. март, Дан заштите природе-11.април, Дан 

планете земље - 22. април, Европски дан паркова - 24. мај, Дан животне средине - 5. јун и 
Дан чистих планина - 26. септембар. 

 
А.4. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 
 Учешће у пројекту и спровођење активности пројекта  “Паркови Динарског Лука“ на 

подручју НП Тара, 
 Прекогранична сарадња по различитим пројектима, 
 Учешће на радионицама и семинара обуке управљања заштићеним подручјима. 
 
Б.УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 
 
Б.1.ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ПОСЕТЕ 
 
 У Центрима за посетиоце највећи број посетилаца су деца, у организованим посетама, 
обзиром на локацију на којој се налазе и садржаје које пружају ови центри. Такође, честе су 
посете и стручних екскурзија са различитих факултета и школа. Све је више и групних 
посета како из земље, тако и из иностранства, али и индивидуалних посетилаца, како 
домаћих тако и страних. Програми и презентације у Центрима за посетиоце биће 
прилагођени посетиоцима. 
 
Б.2.КОНТРОЛА ПОСЕТИОЦА 
 
 На простору Националног парка Тара, још увек нису профункционисале улазне 
станице јер је због већег броја улаза у Национални парк, потребна  изградња нових станица. 

Контролно-информативни пункт у Перућцу функционише као улазна станица и 
информативни пункт али још увек се улаз не наплаћује, већ се само региструју пролази 
аутомобила, посебно возила са грађевинским материјалом у циљу праћења градње објеката у 
НП Тара. 
  
Б.3.ЦЕНТРИ ЗА ПОСЕТИОЦЕ 
 
 У Националном парку Тара постоје два центра за посетиоце, Митровац и Бајина 
Башта, као и контролно-информативни пункт или улазна станица у Перућцу. 
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 У Центру за посетиоце на Митровцу наплаћују се улазнице за тзв. “шумски биоскоп“, 
где се најмлађим посетиоцима парка, деци из Центра дечијег летовалишта, приказују 
едукативни садржаји и видео записи о Нацоналном парку Тара. У истом центру продаваће се 
и сувенири и промотивни материјал о самом парку. 
 Планирано је спровођење два едукативна програма у летњим месецима - 
“Међународни еко-камп ПАНГЕА - 2013.“ и  “Камп младих ренџера“ - 2013. Поред тога, 
посебни образовни програми спровешће се, поводом обележавања значајних еколошких 
датума. 
 
В.РЕГУЛИСАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 
 
В.1. НЕПОКРЕТНОСТИ 

 
 Потребно је извршити откуп земљишта у Растишту на чијем имању се налазе 

некрополе стећака, номинованих за УНЕСКО- листу светске културне баштине. Размена 
других парцела вршиће се у складу са потребама управљача. 
 
 В.2.НАДОКНАДА ШТЕТЕ 
 
 Вршиће се надокнада штете, власницима имовине у Националном парку од стране 
дивљих животиња, пре свега дивље свиње.  
 
Г.ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА 
 
Г.1.МОНИТОРИНГ 
 
 Картирање приоритетних типова станишта  у складу са Правилником о 

критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, 
осетљивим,угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта 
и о мерама заштите за њихово очување    

 
 У складу са Правилником о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовим 
станишта, осетљивим,угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о 
мерама заштите за њихово очување (“Сл.гл.РС”број 35/2010.године) извршиће се картирање 
типова станишта: 
 -Код Ц521 Околопоточне високе зелени- НАТУРА код (6430), 
 -Код Ц531 Високопланинске ненитрификоване високе зелени -НАТУРА код (6430), 
 -Влажна станишта (тресаве). 
 Наведени типови станишта спадају у јако осетљива станишта чији је опстанак 
условљен низом фактора, а пре свега одређеним режимом вода. Њихова просторна 
идентификација сматра се  приоритетном како би се дефинисале одговарајуће мере заштите. 
  Активности које су биле раније спроведене у погледу мапирања станишта нису 
завршене с обзиром на велику разноврсност различитих типова станишта. Наведена 
активност биће спроведена теренским истраживњима и коришћењем Гис-а. За опредељивање 
и одређивање одређених типова станишта неопходно је и укључивање стручних институција. 

 
 Успостаљање мониторинга за врсту дневних лептира Euphydryas aurinia. Врсте 

дневних лептира брзо реагују на промене у стаништима, тако да мониторингом ове 
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угрожене и заштићене врсте добијају се и значајни подаци о променама окружења коју 
популације ових врста настањују. 

 Мониторинг популације мрког медведа у НП Тара 

У сарадњи са Биолошком факулетом у Београду наставиће се са праћењем популације 
мрког медведа, у складу са вишегодишњим пројектом. 

 
 Картирање станишта-наставак активности на картирању станишта строго заштићених 

и заштићених врста. 

 Праћење стања заштићених и ендемичних врста- у складу са листом заштићених и 
ендемичних врста, вршиће се мониторинг истих. 

 Успостављање алпинетума са аутохтоним врстама на Предовом Крсту. У склопу ове 
активности врши ће се сакупљање материјала, односно аутохтоних биљних врста. 
Алпинетум ће репрезентовати флору ширег подручја Националног парка и на малом 
подручју биће заступљене бројне ретке, ендемичне врсте. 

 Обележавање и праћење стања посебно заштићених објеката природе 

У складу са законом и правилницима о обележавању заштићених добара, обновиће се,  
где је то неопходно, обележја резервата природе и споменика природе, односно 
обележавање граница и замена или постављање нових табли са информацијама о 
наведеним заштићеним објектима природе. 

 
  Инвентаризација спелеолошких објеката на подручју парка 

 Валоризација и инвентаризација спелеолошких објеката на подручју парка је од 
великог значаја. Извршиће се попис односно израда катастра спелеолошких објеката 
(пећина и јама) на целом подручју, са тачном локацијом, величином објекта и 
могућностима даље валоризације. Помоћу добијених резултата одредиће се и начин 
управљања наведеним објектима од којих неки такође представљају и приоритетна 
станишта за заштиту на националном и европском нивоу.  
 

 Наставиће се са започетим пројектом “Мониторинг, значај и важност инсеката у 
шумским екосистемима НП Тара-едукација школске деце и омладине”, кроз штампање 
монографије о лептирима, као и спровођење програма едукације ученика. 

 Мониторинг шума кроз даљински систем праћења пожара - у сардњи са надлежним 
министарствима, реализоваће се пројекат даљинског праћења пожара кроз успостављање 
система видео камера на простору Националног парка Тара, 

 Израдиће се План управљања средњовековним гробљима -Републички завод за заштиту 
споменика културе-Београд. У сарадњи са Републичким заводом за заштиту споменика 
културе и општинске управе Бајина Башта израдиће се План управљања средњовековним 
гробљима, односно стећцима на локацији Мраморје у Перућцу и Растиште на локацијама 
Гајеви и Урошевина. Наведене локације, заједнички су номиноване као средњовековни 
камени споменици-стећци за листу светске културне баштине у оквиру заједничког 
пројекта коју реализују стручне институције Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске и 
Црне Горе. 
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 Сарадња са другим институцијама и спровођење активности пројекта “Паркови 
Динарског Лука“ на подручју НП Тара. 

 
Г.2.ИСТРАЖИВАЊЕ 
 
 Истраживање семенских састојина - пројекат “Заштита и усмерено коришћење 

генофонда дрвећа у Националном парку Тара” изводи Институт за шумарство из Београда  
уз логистичку подршку Предузећа. 

 
 Пројекат “Праћење стања шумских екосистема - физиолошки и генетски аспект“, 

пројекат изводи  Институт за низијско управљање шумама и животну средину -Нови Сад. 
 
 Истраживање птица и слепих мишева - пројекат “Праћење миграције птица и слепих 

мишева трајним обележавањем алуминијским маркерима (прстеновима) ”- пројекат  
Природњачког музеја Београд. 

 
 Истраживања орнитофауне и успостављање мониторинга шумских птица Таре-

Неопходност истраживања орнитофауне произилази из чињенице да подаци  о 
орнитофауни подручја Таре потичу углавном још из периода пре оснивања Националног 
парка Тара. С обзиром да је две трећине парка под шумским стаништима и да шумарство 
представља традиционалну актвиност на подручју парка, успостављање мониторинга 
шумских птица било би значајно за наредни период како би се пратиле промене у 
стаништима. 

 Палеоеколошка истраживања Националног парка Тара - са Институтом за ботанику 
Универзитета у Монпељеу покренута су палеоеколошка истраживања у Националном 
парку. Истраживања ће обухватити тресаву на Црвеном потоку и тресаву на Малој 
Батури, као и станишта Панчићеве оморике. Наведена истраживања  пружиће  податке о 
историји флоре и вегетације, као и климатским променама подручја. 

 Пројекат “Превенција и заштита шума од пожара”-Институт за шумарство -Београд. 
У сарадњи са институтом, спровешће се пројекат процене ризика настанка шумских 
пожара, едукација и превенција од шумских пожара, као и израда Програма заштите шума 
од шумских пожара. 

 
Г.3.РЕИНТРОДУКЦИЈА 
 

Наставиће се започети вишегодишњи пројекат реинтродукције дивокозе кроз пројекат 
”Јачање биолошких капацитета и техничке инфраструктуре за реинтродукцију дивокозе за 
погодна станишта у Србији”, финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде. Пројектом је предвиђено да се 15 јединки дивокозе годишње, планираних за 
одстрел, специјалним хватаљкама ухвати и пренесе у репро-центар у Столове – Краљево са 
циљем да се популације дивокоза шире на одговарајућа станишта у Србији. 
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Д.УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ  
    ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 
 
Д.1. УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 
 

Уређење простора односи се на партерно уређење простора око Центра за посетиоце 
Митровац према пројекту уређења, завршетак уређења на Предовом Крста са формирањем 
алпинетума, уређење простора са дрвеним мобилијаром око Едукативног центра 
Шљивовица. 
 Вршиће се и обнављање табли и путоказа, обележавање пешачких, планинарских и 
бициклистичких стаза у сарадњи са заинтересованим субјектима, као и обележавање 
идентификованих пећина.  

 
 

Д.2. ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ 
 

Вршиће се реконструкција шумских путева у дужини од 11 км, у свим газдинским 
јединицама.: 
 1.Путеви у ГЈ ”Тара” - дужина 3,6 км, 
 2.Путеви у ГЈ ”Црни Врх”- дужина 3,4 км, 
 3. Путеви у ГЈ ”Звезда” - дужина -2,0 км, 
 4.Путеви у ГЈ ”МЗ Рача”/Комуналне шуме“-дужина- 2,0 км.  

За наведену активност очекују се средства  суфинансирања  Министарства 
пољопривреде,  шумарства и водопривреде преко Управе за шуме, по расписаном конкурсу у 
износу од 8.000.000,00 динара. 

Планирана је реконструкција канализационе мреже на Митровцу и уградња 
пречишћивача или прикључак на постојећи биодиск. 

Грађевински радови на објектима Предов Крст - инвестиција се односи унутрашње 
занатске радове  електро инсталације, водовод у објекту планинарског дома и замена шиндре 
и унутрашњи занатски радови у помоћном објекту, адаптација у музеј шумарства. 

Инвестиција управна зграда, односи се уређење сталне изложбене поставке у Центру 
за посетиоце у управној згради према пројекту опремања центра. Уређење се односи на 
израду витрина за експонате, пулта  и инфорамтивних паноа за посетиоце парка. 

Набавка механизације за потребе обављања делатности у шумарству, односи се на 
набавку дизалице, једног теренског возила и резервоара за воду од 4000л са пумпом, који би  
служио за сузбијање пожара на територији Националног парка Тара. 
  
Д.3. ШУМАРСТВО 
 
 Реализација планова заштите и унапређивања шумских екосистема  у складу са основама 

газдовања шумама, укупно је планирано за дознаку 58.298,9 м3 , односно производња  
дрвних сортимената у количини од 42.500 м3, 

 Израда Плана развоја шума Националног парка Тара за период 2012-2021.година, 
 Вршиће се стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са Привременим 

годишњим планом газдовања шумама са правом својине. За наведене радове, очекују се  
средства из Буџета у износу од 6.000.000 динара,  

 Вршиће се радови на нези засада четинара-прва прореда на површини од 15,00ха у 
ГЈ“Комуналне шуме“, 
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 Производња шумског садног материјала (смрче и бора) и лековитог биља: линцуре, нане и 
хељде. 

 Д.4. ЛОВ И РИБОЛОВ 
 

Активности на заштити ловне фауне спроводиће се на основу Годишњег плана 
газдовања ловиштем за ловну 2013/2014, усаглашеног са  Ловном основом (2007-2017.). 

Риболовним водама Националног парка Тара управљаће се на основу Годишњег 
програма унапређења рибарства, усаглашеног са  Програмом управљања рибарским 
подручјем “Националног парка Тара” за период 2013-2022.година. 

На риболовним водама Националног парка Тара, вршиће се искључиво рекреативни 
риболов.  

 
 

Д.5.ТУРИЗАМ 
 
 Туризам као посебна делатност базирана је на понуди у смештајним капацитетима у 
објектима управе на Митровцу, Предовом Крсту и у оквиру Едукативног центра Шљивовица. 
Посебни туристички програми упознавања Националног парка Тара, видиковаца, шетних 
стаза и атрактивних локација су активности планиране као туристичке активности, као и 
сарадња са осталим субјектима туризма у организовању различитих програма. 
 
 
Д.6. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ И ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА 

 
Сарадња са локалном заједницом одвијаће се кроз све већу заступљеност локалне 

заједнице, заинтересованих субјеката за развојне и одрживе пројекте.Посебна активност 
одвијаће се са локалним становништво кроз едукативне програме о могућностима органске 
производње, екотуризма и других развојних пројеката у самом парку.Повећана активност 
биће и са невладиним организацијама и удружењима које промовишу одрживо-развојне и 
рекреативне активности. 

Посебна подршка, у години промоције културног блага Србије, биће Фондацији 
“Рачанска баштина” у промоцији културног наслеђа Рачанског краја. 

Обележавање године културног блага Србије огледаће се и у промоцији Лексикона 
Националног парка Тара, Монографије Национаналног парка  Тара и другим промотивним 
активностима. Посебна активност и сардња, између управљача заштићених подручја, 
одвијаће се у оквиру Парковијаде-Тара 2013.година. 

Сарадња ће се  одвијати и са другим значајним субјектима на територији Националног 
парка Тара, локалном самоуправом, надлежним министарствима, заводима и факултетима. 
Сарадња и размена искустава одвијаће се и између самих националних паркова и других 
заштићених добрима, као и  преко активности Асоцијације националних паркова и 
заштићених подручја Србије. 
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II ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 
А.ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 
 

 Извори потребних средстава  су: 
 

 приходи које остварује Предузеће у обављању делатности ----------  306.200.000,00 динара, 
 накнада за коришћење вредности парка-------------------------- ----------------33.500,00 динара, 
 наменска средства из Буџета Р Србије - газдовање приватним шумама- ------------------------

------------------------------------------------ -------             6.000.000,00 динара,  
 
 средства по основу суфинансирања пројеката -----------------------------19.700.000,00 динара, 
  -Министарство природних ресурса, рударства и  
                         просторног планирања---------------------------------------------7.000.000,00 динара, 
  -Министарство пољопривреде, шумарства и водопп.------12.700.000,00 динара. 
                    (путеви-8.000.000,00 динара, биолошки радови, лов-2.700.000,00 динара  динара). 
 
 
Б.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 
 

I                                 П Р И Х О Д 
 
Ред.б
р. 

 ИЗВОРИ ПРИХОДА 

 
ИЗНОС У ДИН 

 
1.Средства буџета Републике Србије 

25.700.000,00
 
 
 
1. 

1.1. Министарство природних ресурса, рударства и 
просторног планирања,  7.000.000,00
1.2. Министарство економије и регионалног развоја,  из 
средстава субвенција/подстицајних средстава  
1.3. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
из средстава субвенција/подстицајних средстава  18.700.000,00
1.4. Остала средства Републике Србије-приватне шуме 6.000.000,00
1.5. Остала средства 

 
2. 

2.Сопствени приходи  
339.700.000,00

2.1. Приходи  од обављања делатности 
306.200.000,00

2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја 
33.500.000,00

2.3. Остали сопствени приходи  
 
3. 

3.Средства буџета јединице локалне самоуправе    
 

4. 
 

4. Средства донација, поклона и помоћи 
 

 У к у п н о   п р и х о д
365.400.000,00
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ПЛАНИРАНИ РАСХОД  
 

 Врста расхода 

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 

1. Буџет РС 
 

2. Соп. 
приход 

 
3. 

ДПП 

 
Укупно 

A. 
 

А.0.Чување, одржавање и 
презентација заштићеног 
подручја 

   
 

 

А.1. Чуварска служба  4.000.000 7.000.000  
11.000.000,00

А.1.1. Бруто зараде чувара,   3.000.000 6.000.000  
 

9.000.0000,00
А.1.2. Остали трошкови чуварске 
службе (гориво,  дневнице, 
службена одећа и обућа,  
инструменати и опрема) 

1.000.000 1.000000  2.000.000,00

А.2. Одржавање и 
управљање заш.добром 

 
1.000.000,00 43.000.000,00

 
 44.000.000,00

А.2.1.   Бруто зараде осталог 
особља запосленог код управљача 
на  
пословима управљања 
заштићеним  

35.000.000,00  
 

35.000.000,00

А.2.2. Материјални трошкови 
одржавања -услуге 

 
1.000.000,00

 
1.000.000,00

 2.000.000,00

А.2.3. . Материјални трошкови на 
управљању заштићеног подручја 
 ( трошкови грејања, птт, струје, 
воде, горива, канцеларијског 
материјала и др)  

7.000.000,00  7.000.000,00

А.3. Презентација 1.000.000,00 7.800.000,00
 

8.800.000,00

А.3.1.Бруто зараде запослених 5.300.000,00  5.300.000,00

А.3.2. Материјални трошкови у 
вези презентације вредности и 
развоја научних, образовних и 
културних функција, 

 
1.000.000,00

 
2.000.000,00

 
 

3.000.000,00

А.3.3. Заснивање информационог 
система/ ГИС-а и др. 500.000,00  

 
500.000,00

Укупно А.0 6.000.000,00
 

57.800.000,00
 

63.800.000,00

Б. 

Б.0.Управљање 
посетиоцима 
 

 

Б.1.Улазне станице  у Перућцу 
(материјални трошкови опремања )

500.000  500.000,00

Б.2.Центари за посетиоце 
(материјални трошкови  опремања, 
набавка пропагандног материјала,) 
 

 
 
 

 



ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ЗА 2013.ГОДИНУ 

 

 11

1.500.000 1.500.000,00

Укупно Б.0  
2.000.000

 
2.000.000,00

В. 

В.0.Регулисање имовинско 
правних односа 

   
 

 

В.1. Замена/откуп земљишта 
 

300.000,00
 

200.000
 

 
500.000,00

В.2. Накнада за нанету 
штету 

300.000  300.000,00

В.3. Остали трошкови 1.000.000  
 

1.000.000,00

Укупно В.0 300.000,00 1.500.000,00
 

1.800.000,00

Г. 

Г.0. Праћење и унапређење 
стања заштићеног подручја 

 

Г:1. Мониторинг 
1.700.000 5.800.000

 
7.500.000,00

Г.1.1. Бруто зараде запослених 
 1000000 3.500.000  4.500.000,00

Г.1.2.Материјални трошкови 500000 500.000  1.000.000,00
Г.1.3. Трошкови ангажованих 
радника 
 

200000 1800000  
 

2.000.000,00

Укупно Г.0 
 

1700000 5.800.000  7.500.000,00

Д. 

Д.0. Уређење простора и 
одрживо коришћење 
природних ресурса 
 

 

Д.1. Пројекти уређења 
простора 1.000.000,00 12.000.000,00

 
13.000.000,00

Д.1.1. Бруто зараде службе 
уређења простора 

7.000.000  7.000.000,00

Д.1.2.Материјални трошкови 2.000.000  
2.000.000,00

Д.1.3.Трошкови ангажованих 
повремених радника 

1.000.000  1.000.000,00

Д.1.4. Трошкови уређења 
простора 

1000000 2.000.000  
 

3.000.000,00
Д.2.Инфраструктурни 
пројекти-инвестиције 
(путеви, кан.мрежа, објекти 
П.Крст, Центар за 
посетиоце, набавка 
механизација у шумарству ) 

8.000.000
16.800.000

 
24.800.000,00

Д.3.Шумарство 
8.740.000,00 186.610.000

 
195.350.000,00

Д.3.1. Бруто зараде  радника  
6.000.000,00

 
79.200.000

 
85.200.000,00

Д.3.2. Материјални трошкови   43.350.000,00
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2.740.000,00 40.610.000
Д.3.3.Трошкови услуге у 
шумарству 

66.800.000  
 

66.800.000,00

Д.4.Лов и риболов 9.000.000  
9.000.000,00

Д.4.1.Материјални трошкови 
службе лова и риболова 

2.000.000  2.000.000,00

Д.4.2.Бруто зараде  радника 
службе 

7.000.000  7.000.000,00

Д.5. Туризам (материјални 
трошкови) 

1.000.000  1.000.000,00

Д.6.Сарадња са лок.зајед.и 
др.субјектима 6.000.000

 
6.000.000,00

Укупно Д.0 17.740.000,00
 

231.410.000,00
 

249.150.000,00

Е. 

Е.0. Остали   
некатегорисани трошкови 

 

Е.1. Противпожарна 
заштита   

1.000.000  1.000.000,00

Е.2. Остали трошкови 
(накнаде општини, таксе, 
помоћи, надзорни одбор, 
нематеријални трошкови и 
др) 

35350000  35.350.000.000

  

Укупно Е.0
36.350.000,00

 
36.350.000,00

 
Укупно расходи

 
25.740.000,00 334.860.000,00

 
 

360.600.000,00
 

 
 
 

       ЈП”Национални парк Тара”                            
                                                    зам.дир.    
                                                                                     Љубомир Рајаковић               
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С А Д Р Ж А Ј 

УВОД-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

 
I  ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ---------------------------------------------------------------------------------------1 

 
А.ЧУВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА-------------------------------------------------------------------1 

 
А.1.ЧУВАЊЕ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

 
А.2.ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА--------------------------------------------------1 

 
А.3.ПРЕЗЕНТАЦИЈА--------------------------------------------------------------------------------------- ---------------4 

 
Б.УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА----------------------------------------------------------------------------------- 3 

 
Б.1.ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ПОСЕТЕ-------------------------------------------------------------------------------3 

 
Б.2.КОНТРОЛА ПОСЕТИОЦА------------------------------------------------------------------------------------------3 

 
Б.3.ЦЕНТРИ ЗА ПОСЕТИОЦЕ------------------------------------------------------------------------------------------3 

 
В.РЕГУЛИСАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА-----------------------------------------------------------4 

 
В.1. НЕПОКРЕТНОСТИ--------------------------------------------------------------------------------------------------4 

 
В.2. НАДОКНАДА ШТЕТЕ-----------------------------------------------------------------------------------------------4 

 
Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА-----------------------------------------------------------------------------4 

 
Г.1.МОНИТОРИНГ--------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

 
Д.УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

 
Д.1.УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА----------------------------------------------------------------------------------------------7 

 
Д.2.ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ-------------------------------------------------------------------------------7 

 
Д.3.ШУМАРСТВО----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

 
Д.4.ЛОВ И РИБОЛОВ-----------------------------------------------------------------------------------------------------8 

 
Д.5.ТУРИЗАМ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 

 
Д.6. САРАДЊА -------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 

 
II ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН-----------------------------------------------------------------------------------------------9 

 
А.ИЗВОРИ СРЕДСТАВА-------------------------------------------------------------------------------------------------9 

 
Б.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ----------------------------- --------------------------   -9-12
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