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УВОД  
 
          На основу  члана 54.Закона о заштити природе (“Сл.гл. РС “бр.36/09) и Плана 
управљања Националног парка Тара за 2012-2021.годину (радна верзија), израђен је 
годишњи програм, односно  Програмом управљања  Националног парка Тара за 
2012. годину. 
 Програмом управљања  Националног парка Тара за 2012. 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 надзора кроз редовну контролу активности у Националном парку  и 
регистровање бесправних радњи. У складу са ревизијом граница по Закону о 
Националном парку Тара, вршиће се обележавање граница и зона заштите. 
Неопходно је опремање службе са теренским возилом, гпс и осталом теренском 
опремом.  
 
А.2. ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ  

  
 Наставиће се контрола одношења комуналног отпада са подручја 
Националног парка Тара, као и ванредна чишћења према указаним потребама, 
посебно на приобаљу језера Перућац, као и решење питања бесправно подигнутих 
објеката на језеру Перућац. 
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 Управљачка активност осталих стручних служби одвијаће се кроз активно 
учешће у реализацији Закона о Националном парку Тара, завршетку Колективног 
уговора и Акта о систематизацији послова. 
 Неопходно је опремање Предузећа са адекватним путничким возилом, као и 
компјутерском опремом за сектор финансија. 
 
А.3. ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
 
 Презентација и популаризација Националног парка Тара вршиће се  кроз 
различите активности, сајамске наступе, промоције и манифестације, сарадња 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. 
 
Б. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕТИОЦИМА 
 
Б.1. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ПОСЕТЕ 
 
 Највећи број посетилаца у центрима за посетиоце су деца и у складу са тим 
планирају се програми посете. За групне посете организују се излети до 
видиковаца, резервата природе и шетних стаза.У зависности од програма посете, 
планирају се и услуге управљача у складу са Одлуком о накнадама. 
 
Б.2. КОНТРОЛА ПОСЕТИОЦА 
 
 На простору Националног парка Тара, још увек нису профункционисале 
улазне станице јер због већег броја улаза у Национални парк, потребна је изградња 
нових станица. 

Контролно-информативни пункт у Перућцу функционише као улазна 
станица и информативни пункт али још увек се улаз не наплаћује. 
  
Б.3. ЦЕНТРИ ЗА ПОСЕТИОЦЕ 
 . 
 У постојећа два центра за посетиоце, у Бајиној Башти и на Митровцу, 
наставиће се са различитим едукативним и промотивним активностима. Уколико 
пројекат прекограничне сарадње са Националним парковима Црне Горе према ИПА 
фондовима буде одобрен, извршиће се комплетно уређење Центра за посетиоце у 
Бајиној Башти  према пројекту уређења. 

 
 
В. РЕГУЛИСАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 
 
В.1. НЕПОКРЕТНОСТИ 
  
 Размена земљишта вршиће се у складу са интересима управљача и поднетим 
захтевима власника непокретности. 
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 В.2. НАДОКНАДА ШТЕТЕ 
 
 У складу са Законом, наставиће се надокнада штете  власницима имовине у 
Националном парку од стране дивљих животиња, пре свега дивље свиње. За 
надокнаду штете од медведа, вршиће се увиђај  на терену и  давање даљих  
упутстава о поступању према надлежном Министарству  заштите животне средине, 
рударства и просторног планирања.  
 
Г. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА 
 
Г.1. МОНИТОРИНГ 
 

• Развој стратегије мониторинга биодиверзитета на подрују парка: 
• Мониторинг ендемичних биљних врста 
• Мониторинг заштићених биљних врста 
• Мониторинг кључних животињских врста 
• Мониторинг водених екосистема. 

 
• Инвентаризација и картирање травних типова станишта. 
• Инвентаризација и картирање стеновитих типова станишта. 
• Мапирање станишта  биљних заштићених врста. 
• Мониторинг популација врста  које су трајно заштићене законском 

регулативом, посебно праћење стања свих резервата природе и споменика 
природе. 

• Завршетак пилот пројекта- Плана управаља - Натура 2000, у складу са две 
директиве ЕУ (Директива о стаништима и Директива о птицама) . 

• Мониторинг популације медведа, истраживачки пројекат у сарадњи са  
Биолошким факултет из Београда. 

• Мониторинг шумских екосистема кроз праћење фитопатолошких и 
ентомолошких обољења и редовно извештавање надлежном министарству. 

• Мониторинг шумских екосистема кроз премер шумских састојина у 
ГЈ»Црни Врх» и израда Посебне основе за газдовање шумама за ГЈ»Црни 
Врх» за период 2012-2021.годину.  

• Мониторинг семенских састојина- истраживачки пројекат изводи Институт 
за шумарство из Београда а финансира Министарство заштите животне 
средине, рударства и просторног планирања. 

• Диверзитет ентомофауне Националног парка Тара– компаративна анализа са 
диверзитетом ентомофауне Националног парка Фрушка Гора. Истраживачки 
пројекат заједнички са НП Фрушка Гора, планирано да се конкурише за 
средства из Буџета. 

• У циљу истраживања и упоредне анализе тоталног и делимичног премера 
шума покренут је пројекат „Перманентни метод премера шума“, пројекат 
Шумарског факултета из Београда и ЈП“Национални парка Тара“, наставиће 
се постављање и премер шума на одабраном узорку. 
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• Истраживање птица и слепих мишева - пројекат “Праћење миграције птица 
и слепих мишева трајним обележавањем алуминијским маркерима 
(прстеновима) ”- наставак пројекта од стране Природњачког музеја Београд 
и биће од великог значаја јер се ради о истраживању  најмањље истражене 
групе животиња. 

• Наставак праћења стања културног наслеђа. Републички завод за заштиту 
споменика културе, из Београда, наставиће са активностима на археолошком  
истраживању и  конзервацију некропола стећака на локацији Урошевина и 
Гајеви у Растишту, у циљу  припреме  за УНЕСКО-ву листу светске културне 
баштине. 

 
 
Д. УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ 
РЕСУРСА 
 
Д.1. УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 
 
 У оквиру уређења простора завршиће се започето партнерно уређења на 
локацији Предов Крст, радови ће бити завршени након грађевинских радова на 
реконструкције планинарског дома. 
 Уређење локалитета Митровац извршиће се након завршетка радова на  
рекострукцији саобраћајнице на Митровцу, од стране Републичке дирекције за 
путеве. 
 У оквиру уређења простора вршиће се идентификација, мапирање,  и 
облежавање пећина у НП Тара, као и обелжавање бициклистичких стаза према 
пројекту. 
 Вршиће се и редовно обнављање и одржавање заштитних ограда и 
мобилијара на осталим видиковцима  и шетним стазама, као и одржавање путоказа 
и информативних табли. 
 У управној згради у Бајиној Башти, наставиће се са грађевинским радови у 
поткровљу, у циљу формирања архиве предузећа и осталих садржаја по пројекту. 

  
Д.2. ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ 
 
 Завршетак започетог инфраструктурног пројекта на подручју Националног 
парка Тара - реконструкција саобраћајнице на Митровцу. 
 Изградња шумског пута у дужини од 2,4 км у ГЈ ”Тара” и реконструкција 
шумских путева у дужини од 18,6 км у ГЈ ”Тара”, ” Звезда”, “Црни Врх” и 
“Комуналне шуме”. Израда пројектне документације за изградњу пута у дужини од 
2 км у ГЈ “Тара”. 
 Решиће се питање одвода отпадних вода на Митровцу. Извршиће се 
реконструкција постојећег биодиска на Митровцу, као и решење питања одвода 
отпадних вода објеката на Митровцу. 
 Планира се завршетак радова на реконструкцији објекта планинарског дома 
на Предовом Крсту. 
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Д.3. ШУМАРСТВО 
 

• Реализоваће се планови заштите и унапређивања шумских 
екосистема, укупно по газдинским јединицама од 55.571,2м3. 
Планирана нето производња дрвих сортимената је 48.372 м3 . 

 
• Израда Плана развоја шума подручја Националног парка Тара, 

стратешки, средњорочни план о развоју шума и шумарства у 
Националном парку Тара. 

 

• Активности на нези и гајењу шума, расадничкој производњи,  вршиће 
су у складу са Програмом заштите и уапређења шума за 2012.годину.  

 

• Вршиће се стручни послови на газдовању приватним шумама у 
складу са Привременим годишњем планом газдовања шумама са 
правом својине за 2012.годину. Радове финансира Министарство 
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде преко Управе за 
шуме према програму. 

 
 
Д.4. ЛОВ И РИБОЛОВ 
 

Активности на заштити ловне фауне спроводиће се на основу Годишњег 
плана газдовања ловиштем за ловну 2012. годину, усаглашен са  Ловном основом 
(2007-2017.). Вршиће се прихрањивање медведа кроз редовно изношење хране на 
хранилишта, као и праћење популације медведа, дивокозе, срне и остале дивљачи.  

Контрола ловне популације вршиће се у складу са годишњим планом 
газдовања ловиштем. 

Риболовним водама Националног парка Тара управљаће се на основу 
Годишњег програма унапређења рибарства за 2012. годину, као и припрема 
података и израда  Средњорочног програма унапређења рибарства на подручју 
Националног парка Тара за период од 2012-2022. година. 
 
 
Д.5. ТУРИЗАМ 
 
 Туризам као посебна делатност базираће се на понуди у смештајним 
капацитетима у објектима управе на Митровцу, Предовом Крсту и у оквиру 
Едукативног центра Шљивовица. Реализоваће се и посебни туристички програми 
пре свега излетнички туризам и еко туризам. 
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II ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 
А. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 
 

 Извори планираних  средстава  су: 
 

• приходи које остварује Предузеће у обављању делатности -----------------------
--------------------------------------------------289.320.000 динара, 

 

• накнада за коришћење вредности парка------------------------23.000.000 динара, 
 

• остали сопствени приходи --------------------------------------  11.050.000 динара, 
 

• наменска средства из Буџета Р Србије - газдовање приватним шумама- -------
---------------------------------------------------------------        6.000.000 динара,  

 

• средства по основу суфинансирања пројеката (буџет РС)- - 17.000.00 динара, 
 
• средства из донација ------------------------------ ---------          4.000.000 динара. 

 
 
Б.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН -ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 
 
 
I                                 П Р И Х О Д 

 
Ред.бр.  ИЗВОРИ ПРИХОДА 

 
ИЗНОС У ДИН 

 1.Средства буџета Републике Србије  
23.000.000 

 
 
 
1. 

1.1. Министарство животне средине, рударства и 
просторног планирања,  
  

 
6.000.000 

 
1.2. Министарство економије и регионалног развоја,  
из средстава субвенција/подстицајних средстава  

 
 

1.3. Министарство пољопривреде, трговине, 
шумарства и водопривреде, из средстава 
субвенција/подстицајних средстава  

 
17.000.000 

1.4.Фонд за заштиту животне средине 
 
 

1.5. Остала средства Републике Србије  
 
2. 2.Сопствени приходи  

 
322.370.000 

2.1. Приходи  од обављања делатности 
 

289.320.000 
2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног 
подручја 

 
23.000.000 
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2.3. Остали сопствени приходи  
 

11.050.000 
 
3. 

3.Средства буџета јединице локалне самоуправе     
3.1. - 

4. 
 

4. Средства донација, поклона и помоћи  
4.000.000 

  

  
У к у п н о   п р и х о д 

 
349.370.000 

 

 
 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 8.000.000  12.000.000 

А.1.1. Бруто зараде чувара,   2.000.000 7.000.000  9.000.0000 
А.1.2. Остали трошкови чуварске 
службе (гориво,  дневнице, 
службена одећа и обућа,  
инструменати и опрема) 

2.000.000 1.000000  3.000.000 

А.2. Одржавање и 
управљање заш.добром 

 42.000.000  42.000.000 

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

 35.000.000  35.000.000 

А.2.2. Материјални трошкови 
одржавања -услуге  1.500.000  1.500.000 

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

 5.500.000  5.500.000 

А.3. Презентација  7.450.000  7.450.000 

А.3.1.Бруто зараде запослених  4.300.000  4.300.000 

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

 2.500.000  2.500.000 
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А.3.3. Заснивање информационог 
система/ ГИС-а и др.  650.000  650.000 

Укупно А.0  4.000.000 57.450.000  61.450.000 

Б. 

Б.0.Управљање 
посетиоцима 
 

    

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

 500.000  500.000 

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

 
 
 

1.000.000 

 
 
 

500.000 

 
 

4.000000 
 

 
 

5.500.000 

Укупно Б.0  1.000.000 1.000.000 4.000.000 6.000.000 

В. 

В.0.Регулисање имовинско 
правних односа 

 
 

 
1.100.000 

 
 

 
 

В.1. Замена земљишта     
В.2. Накнада за нанету 
штету 

 100.000  100.000 

В.3. Остали трошкови  1.000.000  1.000.000 
Укупно В.0  

 
   1.100.000 

Г. 

Г.0. Праћење и унапређење 
стања заштићеног подручја  

    

Г:1. Мониторинг 1.000.000 6.500.000  7.500.000 
Г.1.1. Бруто зараде запослених 
 1.000.000 3.500.000  4.500.000 

Г.1.2.Материјални трошкови  1.000.000  1.000.000 
Г.1.3. Трошкови ангажованих 
радника 
 

 2.000.000  2.000.000 

Укупно Г.0  
 

1.000.000 6.500.000  7.500.000 

Д. 

Д.0. Уређење простора и 
одрживо коришћење 
природних ресурса 
 

    

Д.1. Пројекти уређења 
простора 

 12.000.000  12.000.000 

Д.1.1. Бруто зараде службе 
уређења простора 

 7.000.000  7.000.000 

Д.1.2.Материјални трошкови  3.000.000  3.000.000 
Д.1.3.Трошкови ангажованих 
повремених радника 

 1.000.000  1.000.000 

Д.1.4. Трошкови изградње 
поткровља-управна зграда 

 1.000.000  1.000.000 

Д.2.Инфраструктурни 
пројекти-(путеви, 
кан.мрежа,пл.дом П.Крст ) 

11.500.000 6.500.000  18.000.000 
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Д.3.Шумарство 5.500.000 178.050.000  183.550.000 
Д.3.1. Бруто зараде  радника 5.500.000 79.700.000  85.200.000 
Д.3.2. Материјални трошкови  43.350.000  43.350.000 
Д.3.3.Трошкови услуге у 
шумарству 

 55.000.000  55.000.000 

Д.4.Лов и риболов  9.000.000  9.000.000 
Д.4.1.Материјални трошкови 
службе лова и риболова 

 2.000.000  2.000.000 

Д.4.2.Бруто зараде  радника 
службе 

 7.000.000  7.000.000 

Д.5. Туризам (материјални 
трошкови) 

 1.000.000  1.000.000 

     
Укупно Д.0 17.000.000 206.550.000  223.550.000 

Е. 

Е.0. Остали   
некатегорисани трошкови 

 43.000.000   

Е.1. Противпожарна 
заштита  ( материјални 
трошкови) 

 1.000.000  1.000.000 

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

 42.000.000  42.000.000 

     
 
 

Укупно Е.0 
   43.000.000 

 
 

Укупно расходи 
 

23.000.000 
 

315.600.000 
 

4.000.000 
 

342.600.000 
 

           
           
           
                                      
                    

ЈП ″Национални парк Тара″ 
директор 

др Бобан Томић 
 
 
 
 
 

 
 


