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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 2014. годину. 
 Програмом управљања  за 2014. 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.  

У току је усвајање новог Правилника 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  вршиће  управљач –Јавно предузеће“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, посебно обнављање граница зона заштите, посебно резервата 
природе, успостављање и одржавање унутрашњег реда, правила понашања као и контрола 
управљања комуналног отпада у заштићеном подручју. 
 Управљачка активност осталих стручних служби одвијаће се у складу са делокругом 
рада служби и годишњим плановима рада. 
 
А.3.ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 
 Презентација и популаризација Националног парка Тара вршиће се  кроз различите 
промотивне активности, сајамске наступе и манифестације,  сарадњу са медијима, издавању 
пропагандног материјала, спровођењу едукативног програма Кампа младих ренџера, сарадњи 
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у спровођењу еколошких и рекреативних програма, кроз посебне активности Центра за 
посетиоце Митровац и Центра за посетиоце у Бајиној Башти. 
 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.Информације за јавност 

 Kонтинуирана сарадња са локалним, регионалним и републичким штампаним и 
електронским медијима, (текстови, репортаже, спец. емисије - у току целе године) 

 Информативни рад  на Инфопулту у Центру за посетиоце на Митровцу и Контролно- 
информативном пункту на језеру Перућац (у току целе године),  

 Периодични билтен ,,НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“ 

 Израда и штампање ,,Туристичког информатора НП Тара“ 

 Израда  и ажурирање сајта Предузећа, 

 Израда Информатора о раду  и достављање информација од јавног значаја. 

2.Штампање промотивног материјала 
 

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

 
3. Издавачка активност 
 

 Очекује се излазак из штампе Лексикона Националног парка Тара у издању 
Службеног гласника Србије а  сарадњи са Географским институтом Србије,”Јован 
Цвијић“ -Београд  и Службеним гласником Србије, 

 Штампање научне монографија: ,,Фауна лепидоптера НП Тара – микролептири“  
 Фотомонографија ,,Национални парк Тара“ (децембар), 

  Израда и штампа: Скрипта ,,Нац. парк Тара“ са Практикумом за турист. водиче 

  Монографија ,,Пећине у Националном парку Тара“, Аутор: Fabrizio Bosko 

 

А.3.2.ПРОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ 
 
1.Манифестације/презентације 
 

 Периодичне мултимедијалне презентације у Центру за посетиоце на Митровцу,  
 Сезонске теренске презентације за групне посете на локалитету ,,Тепих ливада“, 

 Вођење програма за туристичке групе на подручју НП Тара, 

 Заједничке промотивне активности са Парком природе Мокра гора, ,,Шарганском 
осмицом“ и ,,Андрић градом“ у Вишеграду (реципрочни излетнички програми), 

 Учешће у пројекту ,,Пријатељство на Дрини“-Аутор проф.  Петар Стакић, (јул-август), 
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 Периодичне презентације НП Тара у земљи и иностранству поводом путујуће изложбе 
,,Национални парк Тара“, аутора Ирене Бекер и Сабо Беле, у сарадњи са ТОС-е, 

 Студијски обилазак НП ТАРА са представницима већих туристичких агенција из 
Мађарске у сарадњи са ТОС-е и зинтересованим субјектима из најближег окружења  

 Учешће у комплементарним активостима  локалалне заједнице (сајамске презентације 
и сл.), 

 Наставити и проширити сарадњу са БИД ,,Јосиф Панчић“- Биолошки факултет из Бгд. 

 Организовање ,,ФОТО-САФАРИЈА ТАРА 2014“ у сарадњи са мађарским фотогафима,  

 Учешће у организацији ФОТО-ТАКМИЧЕЊА ,, NIKON“ Србија – ,,CANON“  
Мађарска, (обе манифест. у октобру у сарадњи са часописом ,,ReFoto“ – Бгд. i 
,,Belafoto. hu“-Ђер), 

 Сарадња у организацији најважнијих промотивних манифестација у НП Тара и Б. 
Башти. 

 

2.Сајамски наступи 
 

 Међународни сајам туризма у Београду – заједнички наступ са Асоцијацијом 
националних паркова или СТЦ „Бајина Башта“ у оквиру штанда ТО Регије Западна 
Србија. Време одржавања: 27.02-02.03. 2014. 

 Међународни сајам туризма у Београду – заједнички наступ са Асоцијацијом 
националних паркова или СТЦ „Бајина Башта“ у оквиру штанда ТО Регије Западна 
Србија. Време одржавања: 27.02-02.03. 2014. 

 Међународни сајам лова и риболова, туризма, екологије и шумарства у Новом Саду – 
заједнички наступ са Асоцијацијом националних паркова. Трошкови за овогодишњи 
закуп штанда су били 48.000,00 динара. Време одржавања: почетак октобра. 

 Међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса у Београду - 
ECOFAIR - заједнички наступ са Асоцијацијом националних паркова. Трошкови за 
овогодишњи закуп штанда су били око 80.000,00 динара.Време одржавања: 13-16.10. 
2014. 

 Сајам пољопривреде у Новом Саду – организована посета сајму за локално 
становништво. Трошкови превоза, улазница и "ланч" пакета за 40 особа су око 
70.000,00 динара.Време одржавања: 13-16.10. 2014. 

 
 
3.Иницијативе (могућности за пројекте) 
 

 Поново покренути и проширити Пројекат ,,СТАЗА РАЧАНА“, 
-  Реконструкција прилазне стазе ка врелу ,,Лађевац, 

-  Реконструкција средњовековне ,,Рачанске скрипторије“ на локалитету ,,Бања“  

-  Реконструкција рановизантијске цркве на Градини, 

 Организовање ,,Курса локалних и регионалних водича“, Дестинације:  Национални 
парк Тара, Заовине, Мокра Гора, Вишеград, језеро Перућац,  Сребреница, Скелани, 
Братунац, (обавезна прекогранична сарадња), 

 Наставити пројекат: Археолошка истраживања НП Тара и околине,  у сарадњи са 
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Филозоф. Факултетом из Београда. 

 Пројекти са туристичким и спортско рекреативним садржајима, 

 Пројекти одрживог развоја и коришћења подручја 

 Пројекти подршке локалном становништву и локалној самоуправи, 

 Пројекти са невладиним сектором, 

 Прекогранични и партнерски пројекти. 

 
А.3.3.ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

 "Камп младих ренџера" – Камп младих ренџера НП Тара организује од 2006. године 
са циљем да едукује младе о улози, вредностима и начину функционисања 
заштићених подручја са фокусом на улогу и значај ренџера у њима. Промоцију кампа  
вршићемо у оквиру сајамских манифестација и тематских теренских презентација. 
Време одржавања: јул. 

 
 "Пангеа – еко камп 2014" – од 2012. године подржавамо активности експедиције 

Мајка Хорна и Програма младих истраживача на организацији и реализацији 
међународног еко камп у коме је до сада учешће узело преко 20 волонтера из 
иностранства и око 50 ученика из Краљева. Најављена је организација и трећег  
"Пангеа – еко кампа 2014" у другој половини августа. 

 
 "Горански камп" - Покрет горана Србије уз подршку Електропривреде Србије и НП 

Тара, већ,  шест година  организује камп за ученике који су се истакли из биологије, на 
горанским радионицама и активностима из области заштите животне средине. 
Упоредо са кампом је организује се изложба радова горанске сликарске колоније. НП 
Тара помаже реализацију теренских активности и упознавање са вредностима парка, а 
изложба ће бити постављена у Центру за посетиоце у Бајиној Башти.Време 
одржавања: август. 
 

 Обележавање еколошких датума – као и претходних година спроводићемо 
активности на подизању еколошке свести (едукативне радионице, акције чишћења и 
сл.)  са децом како из локалних основних и средњих школа тако и са ученицима из 
других градова, извиђачима и спортским клубовима. 

 Датуми које обележавамо: 
22. март – Дан вода - идеја је да се овај датум обележи изложбом радова (фото и видео 
материјал) са роњења на Дрини ронилачког клуба "Свет роњења" из Београда 
11. април - Дан заштите природе 
17. април - 200 година од рођења Јосифа Панчића 
22. април – Дан планете земље; 
22. мај - Светски дан заштите биодиверзитета 
24. мај – Европски дан паркова; 
5. јун – Дан животне средине; 
26. септембар – Дан чистих планина. 
 

 Теренска наставе и екскурзије – реализација едукативних активности са ученицима 
основних и средњих школа и студентима биологије, шумарства, географије и туризма.  

 Израда едукативних табли "Геодиверзитет" - Подизање свести о значају 
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геодиверзитета у животној средини и животу људи као и његовој улози у заштити 
природе али и презентацији и промоцији природних вредности представља глобалну 
тенденцију. један од начина да се богато геонаслеђе парка приближи посетиоцима 
јесте израда едукативних табли  са следећим темама: 1. геологија 2. геоморфологија 3. 
кањони и клисуре 4. пећине 5. педологија.  

 
А.4. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 
 Учешће у  активностима WWF-овог пројекта  “Паркови Динарског Лука“, 
 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 није примењена контрола посетиоца 
кроз наплату улазница јер је због већег броја улаза у Национални парк Тару, 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 
заштићеном добру. 
  
Б.3.ЦЕНТРИ ЗА ПОСЕТИОЦЕ 
 
 У Националном парку Тара постоје два центра за посетиоце, Митровац и Бајина 
Башта, као и контролно-информативни пункт  у Перућцу. 
 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  парка. 
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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 заштићеном подручју од стране 
дивљих животиња, пре свега дивље свиње. Надокнаду штете од заштићених врста, пре свега 
медведа, врши Министарство енергетике, развоја и животне средине. 
 
Г.ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА 
 
Г.1.МОНИТОРИНГ 
 
 У оквиру службе планиране су следеће активности који доприносе очувању и 
унапређењу природних вредности подручја: 
 
1. Наставак активности на картирању  приоритетних типова станишта:  
  
 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) наставиће се са 
картирањем типова станишта: 
 
 -Код Ц521 Околопоточне високе зелени- НАТУРА код (6430), 
 -Код Ц531 Високопланинске ненитрификоване високе зелени -НАТУРА код (6430), 
 -Влажна станишта (тресаве). 
 

Наведену активност неопходно је наставити у наредној години. Станишта су 
приротитетна за нашу земљу а налазе и на листи значајних станишта за НАТУРА 
2000.Наведена активност биће спроведена теренским истраживњима и коришћењем Гис-а. За 
опредељивање и одређивање одређених типова станишта неопходно је и укључивање 
стручних институција. Неопходна средства : 350.000,00 динара 
 
2. Мониторинг  фауне птица Таре 

 
На основу истраживања спроведених у 2013. дошло се до значајних резултата у 

погледу стања и састава фауне птица на подручју парка. Добијени подаци биће значајни и на 
националном нивоу. Захваљујући томе утврђене су основе за монотирониг који је потребно 
спрводити у наредном периоду. Циљне врсте које ће се посебно пратити су:  Strix uralensis, 
Aquila chrysaetos, Glaucidium passerinum, Dendrocopus leucotos и Picoides tridactylus, 
Dryocopus martius, Aegolius funereus. Остале врсте птица прати ће се на трансектима који 
утврђени у претходној години. Посебно треба истаћи да је постављено 10 кутија за дугорпеу 
сову што ће посебно допринети праћењу популације ове врсте. Неопходна средства: 
650.000,00 динара 
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3. Мониторинг популације крупних звери (медвед, вук, рис) у НП Тара коришћењем 
фотозамки (инфрацрвеном детекцијом) 

 
 Кроз претходно имплементиране пројекте уочена је потреба за прецизније утврђивање 
карактеристика популација врста круппних звери. Ради се о врстама које су заштићене како 
националним тако и међународним законима. Такође ове врсте су кључне за подручје 
Националног парка. Овом активношћу планирана је набавка 10 фотозамки које су се показале 
као изузетне у детекцији ретких и угрожених врста. Такође на основу добијених података 
може се моделирањем добијених резултат добити и бројност, односно густина популације. 
 
Неопходна средства : 500,000 
 
4. Праћење стања строго заштићених и ендемичних биљних врста 

 
 Праћење стања представља редовну активност коју је неопходно спроводити. С 
обзиром на велики број врста koje су значајне за подручје у наредној години планира се: 

 
 Праћење стања Панчићеве оморике  

 
          У току 2013. године забележено је сушење у популацијама Панчићеве оморике. С 
обзиром да је Панчићева оморика светски угрожена врста, симбол парка и најпознатија 
ендемична врста Србије вршиће се праћење стања Панчићеве оморике. Праћење стања 
вршиће се на формираним огледним пољима по утврђеној методлогији. 

 Праћење стања строго заштићених врста из породице Orchidaceae 
 Праћење стања врста Аquilegia grata nikolicii и Centaurea derventana 

 
Неопходна средства : 500.000,00 динара 
 

 Наставак активности на картирању станишта строго заштићених и 
заштићених врста 

 
Неопходна средства:  300.000,00 динара 
 
 
5. Облележавање и праћење стања посебно заштићених објеката природе 
 
 У складу са законом и правилницима о обележавању заштићених добара, наставиће се 
са, 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. 

 
6. Формирање алпинетума 
 
 Започета активност на формирању алпинетума на Предов 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. 
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Неопходна средства : 100.000,00 динара 
 
7.Мониторинг популације мрког медведа у НП Тара 

 
 У сарадњи са Биолошком факулетом из Београда наставиће се вишегодишњи пројекат 
праћења популације мрког медведа. 
 
8.Формирање геолошке збирке подручја НП Тара 

 
 У сарадњи са Геолошким заводом Србије планирано је успостављање сарадње и 
израда збирке која би репрезентовала геолошке карактеристике подручја. Збирка би постала 
део редовне изложбене поставке подручја парка. 
 
Неопходна средства : 300.000,00 динара 
 
9.Успостављање система осматрања климатских промена на подручју парка 
 
 На подручју Националног парка и заштитне зоне забележене су протеклих година 
учестале појаве климатских екстрема, као што су суше, шумски пожари,клизишта, ерозија 
земљишта, олујне непогоде, снежне мећаве и лавине, таласи екстремно високих температура 
ваздуха, мразеви. Све наведене појаве наносе штете очувању основних обележја 
Националног парка и стабилности природних екосистема, а такође и велике материјалне 
штете. Док са једне стране имамо такву ситуацију са друге стране на подручју парка задњих 
20 година нема метеролошких мерења и осматрња.  Планирано је постављање једне 
метеролошке станице како би пратили климатске параметре. 
 
Неопходна  средства: 400.000,00 динара 
 
10.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.  

 
11. Мониторинг инсеката-микролептира 

     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. 

12.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, 
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Г.2.ИСТРАЖИВАЊЕ 
 
 

 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. 

 Истраживанањe обичаја народа: ,, ЕТНОГРАФСКО НАСЛАЂЕ НАЦИОНАЛНОГ 
ПАРКА ТАРА“ у сарадњи са Етнографским музејом из Београда. 

 
Г.3.РЕИНТРОДУКЦИЈА 
 

Трогодишњи 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, 
није завршен, активности су анексом уговора планиране и у 2014.години. 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 

 
 Активности на уређењу простора, односе се  на уређење и озелењавање простора око 
Центра за посетиоце на Митровцу, изградња нове надстрешнице-дрвљаника, поплочавање 
каменом простора на Митровцу и уређење са дрвеним мобилијаром, као и  обнављање 
дрвених табли и путоказа на простору Националног парка Тара, обнављање дрвеног 
мобилијара на шетној стази Рача, поправка  крова у Перућцу, завршетак  партерног уређења 
локалитета Предов Крст, израда табле -капије на Предовом крсту.  
  Реализоваће се пројекат  уређења шетне стазе прилагођене особама са посебним 
потребама у дужини од 500м на Митровцу, прокјекат финансиран од УНДП-а. У оквиру 
истог пројекта, извршиће се сигнализација једне бициклистичке руте и набавка пет бицикла.  
 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 
 
   Канализација Митровац - активност се односи  на израду пројектне документације и 
изградњу канализационе мреже за сопствене, изграђене објекте: Центар за посетиоце, 
лугарницу и ловачки дом на Митровцу и прикључак на ново постављени био диск на 
Митровцу.  
 
 Грађевински радови  Предов Крст – инвестиција се односи на замену шиндре на 
крову објекта предвиђеног за адаптацију у Музеј шумарства, заштиту резервоара за воду и 
изградњу водовода за кућу на Омару.  
 
 Пројектовање, изградња и одржавање путева – редовна активност на 
реконструкцији и одржавању шумских путева, санацији регистрованих клизишта и изградња 
шумских влака. Наведени путеви су у функцији газдовања шума и суфинансирају се из 
буџета Републике Србије, преко Министарства пољопривреде,шумарства водопривреде. 
  
 Вршиће се реконструкција шумских путева у дужини од 6,5 км, у газдинским 
јединицама.: 
 

 1. Пут у ГЈ ”Црни Врх”- дужина 2,0км, 
 2. Пут у ГЈ ”Рача” - дужина -2,0 км, 
 3. Путеви у ГЈ ”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 6.500.000,00 динара. 

 
 Грађевимски радови на адаптацији објекта у Музеј шумарства на Предовом 
Крсту-активност се односи на грађевинско занатско радове на адаптацији постојећег објекта 
штале у музеј шумарства и опремање истог према идејном решењу. Активност ће се 
реализовати уколико се оствари прилив средстава из ИПА фондова.Планирана су и сопствена 
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средства која се односе на припрему пројектне документације и легализацију објекта 
  
 Инвестиција управна зграда – односи се на уређење сталне изложбене поставке у 
Центру за посетиоце у управној згради према пројекту опремања центра.Највећи део 
инвестиције односи се на очекивана средстава по пројектима од разних фондова.  

Набавка опреме односи се на набавку компјутера, штампача, висиномера, гпс, камера 
замки, фото апарата, ферономских клопки, бицикли, пречница и друге опреме за стручне 
службе. Највећи део наведене опреме набавиће се по пројектима. 

 
  
Д.3. ШУМАРСТВО 
 

 Реализација планова заштите и унапређивања шумских екосистема  у складу са 
основама газдовања шумама, укупно је планирана производња, по плану коришћења 
шума,  42.620 м3 ,  нето производња из редовног плана и око 10.000 м3 случајан 
принос-санитарна сеча, укупно очекивана производња   дрвних сортименатаизноси  
52.620 м3, 

 Завршетак радова на изради Програма газдовања шумама сопственика и 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.Планирана је и 
подела садног материјала приватницима за пошумљавање пожаришта у Заовинама, 

 Вршиће се радови на нези засада четинара-уклањање корова у културама 
ГЈ“Комуналне шуме“, 

 Производња шумског садног материјала (смрче и јеле), украсног садног материјала, 
лековитог биља и производња чајева. Започеће се са коришћњем шумске биомасе кроз 
дестилацију етарских уља. 

 
Д.4. ЛОВ И РИБОЛОВ 
 

Активности на заштити ловне фауне спроводиће се на основу Годишњег плана 
газдовања ловиштем за ловну 2014/2015, усаглашеног са  Ловном основом (2007-2017.). 

Риболовним водама Националног парка Тара управљаће се на основу Годишњег 
програма унапређења рибарства за 2014.годину, 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. 
 

 Побољшање наплате улазница и продаје услуга водича и презентације - иако кроз 
парк пролази велики број организованих група приходи по основу наплате улазница и 
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услуга вођења група су минимални. У том смислу потребно је упутити допис 
туристичким агенцијама и Националној асоцијацији туристичких агенција - YUTA 
како би их упознали са условима боравка у парку, услугама које нудимо и њиховим 
ценама. На терену појачати контролу организованих група. За групе у организацији 
локалних агенција и хотела понудити пројекције филмова о НП Тара или презентацију 
подручја са обиласком резервата „Црвени поток“ по цени улазнице - 100,00 динара по 
особи за одрасле односно 60,00 динара за ученике. Цена пројекција у „Шумском 
биоскопу“, коју углавном користе деца из Дечијег одмаралишта би остала 40,00 
динара. 
 

 "ТАРА ОПЕН" - такмичење у оријентирингу које се одржава у Националном парку 
Тара већ неколико година и окупља око 200 такмичара из земље и иностранства. Од 
НП Тара се очекује логистичка помоћ у види обезбеђивања смештаја за организаторе 
трке и помоћ на промоцији саме манифестације. 
Време одржавања: средина јуна. 
 

 "ТАРА МАРАТОН" - Средином августа Национални парк Тара био је домаћин 
премијерне ултрамаратонске трке на овом простору “Тара Маратон 2013”. Ова по 
речима стручњака најтежа трка у Србији привукла је око 400 маратонаца, уз више од 
70 тркача из иностранства (12 земаља). "Тара маратон" је квалификациона трка за за 
најпознатији планинарски мараратон „Ultra trail du Mont Blanc“ те се очекује да ће и 
број такмичара расти. Од Националног парка Тара се очекује логистичка помоћ у види 
обезбеђивања смештаја за организаторе трке, обезбеђивање цистерне са водом, помоћ 
при трасирању стазе, као и помоћ на промоцији саме манифестације.Време 
одржавања: средина августа.  
 

 Израда туристичке сигнализације планинарских стаза – углавном све стазе су 
добро обележене и маркације су видљиве, међутим, многи туристи (нарочито страни) 
се жале да не могу да пронађу почетне маркације, односно почетак стазе а и тада нису 
сигурни о којој се стази ради. Такође, проблематичне тачке представљају места на 
којима се укрштају две или више стаза. Како би се ово унапредило потребно је 
израдити табле које би садржале: број стазе, име локалитета до кога стаза води, време 
потребно за прелазак и симбол планинарске маркације. Ове табле би биле постављене 
на почетку стаза и на критичним местима дуж стаза. Постављање сигнализације и 
обнављање маркација  урадили би у сарадњи са локалним планинарима.  
 

 Алпинизам - вертикална дисекција терена условила је велики број атрактивних 
кањона и клисура и вертикалних литица атрактивних за тзв. слободно пењање. Пошто 
у Србији не постоји много терена погодних за алпинистичке активности Тара је врло 
интересантна за организацију истих. Такође, из безбедносних разлога постоји потреба 
за опремањем кањона неопходном алпинистичком опремом. У сарадњи са 
стручњацима Алпинистичког савеза Србије, Горске Службе Спасавања и Завода за 
заштиту природе треба анализирати могућност уређења и опремање вертикалних 
смери за пењање, као и потенцијално отварање неког од кањона за надзирану 
туристичку употребу.  
 

 Припрема документације за уређење кампа - постоји релативно велико 
интересовање за камповање на подручју НП Тара, нарочито код страних туриста. 
Такозвано "дивље камповање" није безбедно за кампере, јер постоји опасност од 
дивљих животиња, а такође постоји опасност изазивања шумских пожара. Из тог 
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разлога потребно је извршити одабир потенцијалних локација за уређење кампа на 
подручју Митровца, Заовина и Предовог Крста и започети припрему потребне 
документације и израду идејног решење. Пошто највеће интересовање влада за 
камповање око језера Заовине потребно је са управом ХЕ "Бајина Башта" размотрили 
бих могућност уређења кампа на локалитету "Брана Лазићи". 
 
 

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. 

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. 

 
 
 
 
 

ЈП ”Национални парк Тара” 
заменик директора 
Љубомир Рајаковић 

 



Извори прихода Износ у динарима
Средства Буџета Републике Србије 26,320,000
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања 7,500,000
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 18,820,000
Остала средства Републике Србије
Средства Буџета Аутономне покрајине
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине

Средства буџета јединице локалне самоуправе

Сопствени приходи 355,800,000
Приходи од обављања делатности 327,800,000
Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја 28,000,000
Остали сопствени приходи
Средства донација, поклона и помоћи

Остала средства

391,620,000

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - Табела прихода Национални парк Тара

6

Укупно приходи

1

3

4

5

2



 раних расхода -НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА
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Сопствени 
приходи

Донације, 
поклони и 
помоћ

Остала 
средства Укупно

5,100,000 4,900,000 10,000,000
4,300,000 4,500,000 8,800,000

800,000 400,000 1,200,000

1,000,000 46,525,000 47,525,000

35,525,000 35,525,000
1 000 000 600 000 1 600 000

А2. Одржавање и управљање

А2.1. Бруто зараде запослених  на пословима управљања 
А2 2 Обележавање ЗП-геодетски радови и ангажовани радници

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - Табела планираних расхода -НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА

А1. Чување
А1.1. Бруто зараде чувара
А123. Остали трошкови чуварске службе (гориво, службена одећа, 
опрема и сл)

Извори и износи срадстава (у динарима)

Врста расхода

А) Чување, одржавање и презентација заштићеног подручја

1,000,000 600,000 1,600,000
1,000,000 1,000,000

А2.4. Материјални трошкови управљача (птт,грејање,канцелариј.матер. 7,500,000 7,500,000
1,900,000 1,900,000

785,000 7,285,000 8,070,000

200,000 200,000
150,000 200,000 350,000
335,000 165,000 500,000

А3.4. Сајамски наступи 220,000 220,000
А3.5. Бруто зараде запослених на презентацији 5,500,000 5,500,000
А3.6. Издавачка  активност 300,000 400,000 700,000

600,000 600,000
6,885,000 58,710,000 65,595,000

500,000 500,000
500,000 6,000,000 6,500,000

А3.2. Медијско представљање/сајт
А3.3. Заснивање ГИС

УКУПНО А)

Б1. Одржавање улазних станица-пункт у Перућцу

А3.7. Материјални трошкови у вези развоја научних, образовних и 
културних функција

Б) Управљање посетиоцима

Б2. Изградња едукативног центра

А2.3. Одржавање мобилијара,опреме и простора

А3.1. Штампање промотивног материјала 

А2.2. Обележавање ЗП-геодетски радови и ангажовани радници
А2.3. Управљање отпадом

А3. Презентација
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помоћ

Остала 
средства Укупно

Извори и износи срадстава (у динарима)

Врста расхода

500,000 1,500,000 2,000,000
300,000 300,000

1,800,000 7,500,000 9,300,000
В) Регулисање имовинско правних односа

150,000 150,000 300,000
300,000 300,000

150,000 450,000 600,000

В1. Надокнада штета-откуп

Б4. Штампање материјала намењеног посетиоцима

Г) Праћење и унапређење стања заштићених подручја
УКУПНО В)
В2. Накнада за нанету штету

УКУПНО Б)

Б3. Опремање визиторског центра

3,000,000 6,175,000 9,175,000
Г1.1. Бруто зараде запослених 5,175,000 5,175,000
Г1.2. Трошкови ангажованих радника -услуге 2,000,000 2,000,000
Г1.3. Материјални трошкови на мониторингу (гориво,опрема и др) 1,000,000 1,000,000 2,000,000

600,000 600,000
1,700,000 300,000 2,000,000

4,700,000 7,075,000 11,775,000

Г) Праћење и унапређење стања заштићених подручја

УКУПНО Г)

Г2. Истраживање

Г1. Мониторинг

Г3. Реинтродукција
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Остала 
средства Укупно

Извори и износи срадстава (у динарима)

Врста расхода

Д1. Пројекти уређења простора 10,450,000 1,500,000 11,950,000
Д1.3.Пројекти уређења простора (постављање мобилијара)-материјални трошкови 2,000,000 2,000,000

8,050,000 8,050,000
400,000 1,500,000 1,900,000

Д2. Инфраструктурни пројекти 6,500,000 3,500,000 2,500,000 12,500,000

Д2.1.Грађевински радови  објектат Предов Крст 1,500,000 1,500,000

Д1.2. Пројекти развоја туризма-уређење стазе

Д) Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса

Д1.1. Бруто зараде запослених на уређењу

500,000 2,500,000 3,000,000
6,500,000 1,500,000 8,000,000
6,000,000 205,680,000 211,680,000

Д3.1. Бруто зараде запослених 6,000,000 68,415,000 74,415,000
Д3.2.Трошкови услуга у шумарству 65,410,000 65,410,000
Д3.3.Материјални трошкови 71,855,000 71,855,000
Д4. Лов и риболов 500,000 10,100,000 10,600,000
Д4.1. Бруто зараде запослених 8,100,000 8,100,000
Д4.2. Материјални трошкови 500,000 2,000,000 2,500,000
Д5. Туризам 1,000,000 1,000,000
Д5.1. Материјални трошкови 1,000,000 1,000,000
Д6. Сарадња са локалном заједницом и другим субјектима 4,500,000 4,500,000

13,000,000 235,230,000 1,500,000 2,500,000 252,230,000
Е) Остали некатегорисани послови
Е1. Против пожарна заштита 1,000,000 1,000,000
Е.2. Остали трошкови ( нематеријални трошкови,таксе,порези,накнаде и др) 29,320,000 29,320,000

30,320,000 30,320,000
УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 24,735,000 333,585,000 9,000,000 2,500,000 369,820,000

УКУПНО Д)

УКУПНО Е)

Д2.3.Реконструкција и одржавање путева
Д3. Коришћење природних ресурса

Д2.2.Канализациона мрежа Митровац
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