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I УВОД  
 
           
 Програмом управљања за 2015. годину, дефинисани су основни циљеви на заштити, 
очувању и унапређењу природних и културно-историјских вредности Националног парка 
Тара, управљању природним ресурсима, научно-истраживачком раду, планирању и изградњи, 
промоцији подручја, сарадњи са локалном заједницом и другим субјектима, сарадњи са 
другим заштићеним добрима, међународној сарадњи, као и извори финанасирања 
планираних активности. 
  
II  ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА, УНАПРЕЂЕЊА  
    И ОДРЖИВОГ КОРИШЋЕЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
 
Општи циљеви заштите и унапређења подручја су: 
 

 Заштита, очување и унапређење постојећих природних и створених вредности, као  и 
укупне предеоне, геолошке и биолошке разноврсности, 

 
 Унапређење и наменско коришћење вредности подручја и одрживо управљање 

природним ресурсима, кроз обезбеђење стабилности екосистема, побољшање њиховог 
укупног стања у чему активно учествују сви корисници парка. 

 
Специфични циљеви: 
 

 Очување и унапређење типова станишта  која су од националног и међународног 
значаја, 

 Заштита, очување и унапређење биолошке разноврсности (генетичке,специјске и 
екосистемске), 

 Заштита, очување и унапређење геолошке разноврсности, 
 Очување квалитета основних чинилаца животне средине (ваздух, вода, земљиште), 

заштита од буке и обезбеђење адекватног управљања отпадом, 
 Унапређење и очување шума националног парка кроз обезбеђење њихове стабилности  

и одрживог управљања, 
 Заштита, очување и презентовање културно-историјских вредности и знаменитости, 
 Очување пејзажних и амбијенталних вредности простора, као препознатљивог 

визуелног израза простора, 
 Одрживи развој подручаја и стварање услова за унапређење квалитета живота и рада  

локалног становништва кроз подстицање традиционалних делатности на подручју, 
пољопривреде, сеоског туризама, екотуризма и старих заната, 

 Повећање свести јавности о вредностима подручја парка кроз разноврсне едукативне 
и промотивне садржаје за посетиосце свих узраста и способности, 

 Унапређење иформативно-презентационих и едукативних садржаја парка, како би се 
омогућио јединствени доживљај и  ефикасно управљање посетиоцима подручја парка. 
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III  ЗАШТИТА, ОДРЖАВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И  
     УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 
 

 

1.Приоритетне мере и активности на управљању природним вредностима 
 

Приоритетне мере на управљању природним вредностима националног парка биле су 
заштита, управљање и унапређење стања природних вредности. 

 
 
1.1. Чување подручја 
 

Заштиту, односно чување подручја и унутрашњи ред у заштићеном подручју, 
спроводила је  служба чувара заштићеног подручја, кроз редовну контролу свих активности у 
Националном парку Тара, одржавање унутрашњег реда, као и контролу управљања 
комуналног отпада у заштићеном подручју. Велики део активности службе чувара природе, 
односио се на утврђивање стања грађевинских објеката за потребе примене одлуке о 
накнадамa, као и послови водича при различитим посетама, истраживањима и презентацији 
подручја. У току године приход од накнада реализован је са 74,6% . 

 Током године извршено је обнављање граница првог степена, односно постојећих 
резервата природе и започето је обнављање граница другог степена. 

У чувању подручја Националног парка, организована је и противпожарна заштита, 
обука запослених и провера знања у противпожарној заштити, провера противпожарних 
апарата, као и редовна дежурства на терену у летњем периоду.  

На подручју парка, у месецу августу, била су два мања пожара ( пожар у Растишту, 
дана, 14. августа, на површини од 60 ари, приватна парцела, приземни пожар, узрок људски 
фактор, није било веће штете и пожар у ГЈ“Звезда“, дана 16.августа, узрок удар грома, у 
кањонском делу парка, у кањону Дрине, одељење 9а, на 9км од бране, на површини од око 
6ха). Такође, због топлог периода и у месецу септембру  била су три мања пожара ( пожар у 
Растишту, дана 19. септембра, на површини од 6,0 ха, приватна парцела, пожар у Јагоштици, 
дана 21. септембра на површини од 0,60 ха , приватна парцела и  пожар у Заовинама, дана 22. 
септембра на површини од 0,15 ха , приватна парцела). 
 Посебна активност службе чувара природе била и сарадња са Министарством 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у уклањању нелегалних објеката на језеру 
Перућац. Инспекција Министарства донела је решења за уклањање укупно 85 објеката на 
Перућцу, власници су сами уклонили 35 објеката, 45 објеката уклонило је одабрано 
предузеће, док преосталих пет објеката биће уклоњено по правоснажности донетих решења. 

 У складу са Правилником о униформи чувара извршена је набавка униформе за осам 
чувара природе ( одеће и обуће), као и полагање стручног испита у складу са Правилником о 
стручном испиту.  

Планиране активности на заштити и чувању подручја суфинансиране су и средствима 
из Буџета, преко Министарства пољопривреде и заштите животне средине - заштита природе, 
у износу 5.850.000,00 динара и то за: 

а) бруто зараде запослених чувара у износу од 4.500.000,00 динара, 
` б) материјални трошкови  чуварске службе- ( гориво, опрема, униформа, одржавање  
возила и друго ) у износу од 1.050.000,00 динара, 

в) противпожарна заштита (делови за противпожарна возила-гуме, гориво за 
прозивпожарна возила, одржавање противпожарних апарата, обука и друго)  у износу 
од 300.000,00 динара. 
 Планирана је била набавка теренског возила за службу чувара природе, средства 

суфинансирања нису добијена,  очекивало се добијање теренских возила на коришћење од 
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Владе Републике Србије. Теренско возило – лада нива прешла је укупно 26.814 км, просечно 
80,28км дневно, док је камион цистерна  прешла је 2.552км ( гашење пожара и снабдевање 
водом локалног становништва у 34 случаја). Теренско возило је било у квари 31 дан укупно, 
што указује на неопходност набавке новог возила.  

Посебна активност службе чувара природе била је контрола активности у парку, 
откривена је шумска крађа у три случаја, крађа на објекту парка у једном случају, контрола 
градње путева, коришћења камена и промета дрвних сортимената, контрола снимања 
филмова, контрола одржавања спортских и туристичких манифестација, фотосафарија, 
помоћ на терену орнитолозима, ботаничарима и контроли феромонских клопки. 
 Поред чуварске службе, чување, одржавање и управљање заштићеним добром, вршиле 
су  и друге службе Предузећа у складу са својим овлашћењима. У складу са планираним 
роковима донешени су Програм управљања подручја, Програм пословања Предузећа, 
Колективни уговор, Правилник о систематизацији радних места и друга акта неопходна за 
функционисање предузећа. 

 Посебна активност била је сарадња са Заводом за заштиту природе Србије и 
Министарво пољопривреде и заштите животне средине на изради Студије заштите – стручне 
основе за израду Закона о националним парковима. У складу  Законом о националним 
парковима (“Службени гласник Републике Србије“ бр.84/15), граница националног парка је 
повећана за око 6.000 ха, односно сада износи 24.991,82 ха. 

 
  Проценат извршења планираних активности на чувању подручја износио је 98%.  
 
 
1.2.Праћење стања природних вредности 
 
 

Праћење стања природних вредности одвијало се кроз праћење заштићених 
вредности, пре свега Панчићеве оморике и стања њених станишта.  
 

Праћење стања  врсте Панчићева оморика вршено је у два нивоа. Обзиром на 
неприступачан терен тешко је утврдити бројност и целокупну слику популација оморике. 
Формирана су два нивоа посматрања.  

На првом нивоу вршено је посматрање стања оморика, фотодокументовање  и 
одређивање процентуалне заступљености сувих стабала сагледавајући површине и укупан 
број стабала оморике на сублокалитетима. Процена сушења оморике, односно проценат 
сушења оморике добијен је на  основу односа укупног броја стабала оморике и процене броја 
сувих стабала оморике.  

У погледу сушења може се закључити у односу на претходни период када је вршено 
праћење да су стабла код којих  су заблежени суви врхови и гране у потпуности сува, као и да 
нема појаве нових стабала са сувим врховима и гранама.  

На основу праћења стања оморике, закључује се да су најугроженији  локалитети у 
Резервату „Звезда“ и то на локацијама Биљешке Стене и Дрлије . 
 
 
Резултати осматрања оморике ( прва фаза) представљени су у табели: 

Бр. 
станице 

Назив локалитета, 
Газдинска јединица, одељење 

 
Koординате 

 
Проценат сушења 

1 
2 
3 

Резерват „Звезда“, 
ГЈ“Звезда“, 8. одељење, 
 

N 43.98535  E19.30417 
N 4398596; E 19.30539 
N43.98588 E19.30539 

*стаблимично 
* стаблимично 

5% 
4 
5 

Резерват „Звезда“, 
ГЈ“Звезда“, 7. oдељење 
 

N 43.98487 E19.30781 
N43.98395 E19.31058 

15% 
10% 
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Други ниво мониторинга, подразумевао је  интезивнија и детаљнија осматрања на 
четири постављена огледна поља у резерватима Љути Брег, Било, Црвене стене и Црвени 
поток, узорак од 50 стабала оморике. Параметри који су посматрани  и уношени у базу 
података су: пречник  у цм, висина у м, статус стабла и степен дефолијације. Одређивање  
наведених параметара вршено је  на основу табеле „Класе дефолијације према UN/ECE I EU 
класификацији“, док параметри величина крошње, плодоношење и  сушење (оштећења, 
болести и друга запажања)  одређена су, такође по поменутом правилнику, табела 
деколоризација „Класе деколоризације према UN/ECE I EU класификацији“.  

Анализом прикупљених података дошло се до података о дефолијацији (опадање 
четина), деколоризацији, плодоношењу и сушењу оморике. Показало се да је код највећег 
броја стабала  забележено одсуство или слабо присуство оштећења.  Најмањи проценат 
заблежених оштећења, односно промена и сувих стабала је на огледном пољу на Црвеним 
Стенама. Такође, на основу података може се закључити да су најугроженије оморике на 
Љутом брегу и Црвени поток, што је условљено и станишним условима. 

 
 
 
Резултати осматрања оморике ( друга фаза) представљени су у табелама: 
 
 

 
ДЕФОЛИЈАЦИЈА ОМОРИКА 2015. 

 Љути Брег Било Црвене Стене Црвени 
поток 

Нема 2% 12% 
 

48% 33,3% 

Слаба 68% 74% 40% 33,3% 
Умерена 18% 6% 8% 0% 
Јака  0% 0% 0% 0% 
Сува стабла 12% 8% 4% 33,3% 
 
 

6 Резерват „Звезда“, 
ГЈ“Звезда“, 9. oдељење 
Дрлије 

N43.98423 E19.39949 >50% 

7 Резерват Звезда,4. одељење N 43.97248 E19.32156 
 

>50% 

8 
9 

Резерват „Звезда“, 
ГЈ“Звезда“, 14. oдељење 
 

N 43.98840  E19.27101 
N 43.99275  E19.26346 
 

>50% 
20% 

10 Резерват „Звезда“, 
ГЈ“Звезда“, 13. oдељење 
 

N 43.98840  E19.27101 
 

20% 

11 Резерват „Љути Брег“ 
ГЈ“Црни Врх“,99ц одељење 

N 43.92174   E19.33563 
 

15% 

12 Резерват „Црвене Стене“ 
ГЈ“Црни Врх“105.одељење 
ГЈ“Црни Врх“ 104.одељење 
 

N 43.92238   E19.37023 
 

15% 
20% 

13 Резерват „Било“ 
ГЈ“Црни Врх“,100б одељење  

N 43.92238  E19.33964 10% 

14 Резерват „Брусница/ Караула 
Штула“ 
ГЈ“Црни Врх“,74 одељење 

N 43.92981 E 19.28911 30% 
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ДЕКОЛОРИЗАЦИЈА ОМОРИКА 2015. 

 Љути Брег  Било Црвене Стене Црвени 
поток 

Нема 8% 
 

6% 
 

26% 
 

67% 

Слаба 58% 74% 70% 0% 
Умерена 22% 12% 0% 0% 
Јака  0% 0% 0% 0% 
Сува стабла 12% 8% 4% 33% 
 
 

СУШЕЊЕ ОМОРИКА 2015. 
 Љути Брег  Било  Црвене Стене Црвени поток 
Проценат 
сувих стабала 

12% 8% 4% 33% 

 
 

ПЛОДОНОШЕЊЕ ОМОРИКА 2015. 
 Љути Брег Било Црвене Стене Црвени поток 

Нема 30% 60% 44% 100% 
Средње 30% 30% 22% 0% 
Обилно 40% 10% 34% 0% 
 

Проценат извршења активности на мониторингу природних вредности, односно 
оморике  износио је 100%. 

Међутим, нису одрађене активности на праћењу строго заштићене животињске врсте 
поточног рака Austropotamobius torrentium, што умањује реализацију ове активности на 80%. 

  
1.3.Мониторинг ливадских станишта 
 

Мониторинг ливадских станишта вршен је се кроз утврђивање статуса и успостављње 
мониторинга травних станишта. Праћење стања ливадских станишта урађено је од стране 
запослених у сарадњи са стручни институцијама.  

Резултати мониторинг травних станишта су: 
Регистровано је 14 типова травних станишта, од чега је приоритено за заштиту  8 типова 
ливадских станишта. На  прироритетним стаништима идентификоване су тачке које ће бити 
предмет будућег мониторинга (у табели су наведене). Све тачке су уствари огледна поља 
травна станишта, површине 5х5м са геореференцираним центром. За сваку тачку која ће 
бити предмет даљег мониторинг урађени су пратећи формулари са додатним информацијама 
и карактеристичним врстама, што је неопходно за праћење структуре станишта.  

Сви подаци који су сакупљани за постављање основа мониторинга унешени су у базу 
података о травним стаништима НП Тара (еxел формат са подацима из адаптираног ИГИС 
формулара). Извод из базе је представљен у табели ( због обима није цела приказана у тексту). База 
података садржи и фотодокументацију, која ће  бити део праћења стања станишта. Такође као део 
документације сакупљене су и хербаризовнае едификаторске врсте за сваки од типова станишта. 

С обзиром да током године није покривена укупна површина парка, претпоставља се 
присуство значајно већег броја нешумских станишта за које је такође неоподно успоставити 
праћење стања, пошто су на листи приоритетних станишта за заштиту у складу са 
Правилником о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, 
осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта 
("Службени гласник РС", бр. 35/2010 од 26.5.2010. године).  
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Резултати мониторинга травнатих станишта представљени су у табели: 

 
Код 
станишта 

 
Тип станишта 

 
Прецизност 

Географска 
дужина 

Географска 
ширина 

Над.висина 
м 

Локалитет 

 
C2.112 

Умерено 
влажна ливада 
тврдаче 
(Nardus stricta) 

5 m 43.89133 19.31607 1325 Дикава 2 

 
C2.112 

Умерено 
влажна ливада 
тврдаче 
(Nardus stricta) 

5 m 43.89026 19.31573 1322 Дуги до 

 
C2.112 

Умерено 
влажна ливада 
тврдаче 
(Nardus stricta) 

5 m 43.90482 19.44699 1158 Бесеровачке 
баре 

 
C2.313 

Умерено 
влажна 
планинска 
ливада 
овсенице 
(Arrhenatherum 
elatius) 

5 m 43.90126 19.51385 988 Шљивовица 1 

 
C2.313 

Умерено 
влажна 
планинска 
ливада 
овсенице 
(Arrhenatherum 
elatius) 

5 m 43.89893 19.51413 1002 Шљивовица 2 

 Умерено 5 m 43.94584 19.30945 1091 Галине 
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C2.313 влажна 
планинска 
ливада 
овсенице 
(Arrhenatherum 
elatius) 

 
C2.313 

Умерено 
влажна 
планинска 
ливада 
овсенице 
(Arrhenatherum 
elatius) 

5 m 43.92925 19.46117 977 Ослуша 

 
C2.311 

Умерено 
влажна 
планинска 
ливада овсуље 
(Trisetum 
flavescens) 

5 m 43.89268 19.42895 1278 Секулићи 2 

C3.218 Влажна 
планинска 
ливада 
лисичјег репка 
(Alopecurus 
pratensis) 

5 m 43.89404 19.55506 997 Јаревац 1 

C3.218 Влажна 
планинска 
ливада 
лисичјег репка 
(Alopecurus 
pratensis) 

5 m 43.89384 19.55472 997 Јаревац 2 

C3.218 Влажна 
планинска 
ливада 
лисичјег репка 
(Alopecurus 
pratensis) 

5 m 43.89449 19.54689 982 Јаревац 5 

C3.215 Влажна 
планинска 
травна 
заједница 
широколисног 
ветрогона 
(Eriophorum 
latifolium) 

5 m 43.89447 19.54751 972 Јаревац  6 

C3.216  Влажна 
планинска 
травнана 
заједница 
везлице 
(Scirpus 
sylvaticus) 

5 m 43.39514 19.31217 1123 Глине 7 

C3.21 Влажне 
планинске 
ливаде и 
сродне травне 
заједнице 

5 m 43.94808 19.31364 1127 Орнице 
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C3.215 Влажна 
планинска 
травна 
заједница 
широколисног 
ветрогона 
(Eriophorum 
latifolium) 

5 m 43.94027 19.3097 1089 Предов Крст 

 
Планиране активности на мониторингу ливадских станишта, суфинансиране су и 

средствима из Буџета, преко Министарства пољопривреде и заштите животне средине - 
заштита природе, у износу 100.000,00 динара. 

 
Проценат извршења активности на мониторингу ливадских станишта износио је 100%. 
 

 
1.4.Мониторинг биљака 
 

Праћење флоре вршено је кроз праћење стања заштићене врсте Дервентанског 
различка, Centaurea derventana, праћењем станишта у кањону Дервенте. Није било већих 
активности на започетом праћењу стања строго заштићених врста из породице Orchidaceae и 
врста Аquilegia grata nikolicii ( југословенски звончић). 

 Проценат извршења активности на мониторингу биљака износио је 60%. 
 
 1.5. Мониторинг фауне 
 

Праћење фауне заснива се на ажурирању података о циљним врстама, крупним 
зверима и птицама. На основу информација добијених из претходног периода праћења, 
односно из 2014. године, и након набавке додатних 5 камера са пратећом опремом 
(меморијске картице и батерије) приступило се постављању истих, тако да су покривене још 
3 локације (Растиште и Јагоштица) поред већ постојећих (Звезда, Маказе, Горушице и 
Шљивовица). У овом тренутку постоји укупно 12 постављених камера, а за још 3 се тражи 
погодна локација.Поједине камере су неколико пута премештане, у циљу проналажења 
оптималног места, а ово се нарочито односи на Јагоштицу и Растиште. 

Камере су, као и у претходно периоду, биле подешене да раде у режиму видео записа 
трајања 30 или 40 секунди, са паузама од 10 секунди између 2 снимања. На основу детаљне 
анализе снимака са камера, дошло се до следећих података о бројности медведа по 
локацијама: 

1) Горушице ( подаци са две камере) - 7 медведа, односно 3 одрасла медведа и једна 
женка са 3 овогодишња младунца, 

2) Јагоштица (Матићи) – 1 медвед, 
3) Јагоштица (Кнезови)- 1 медвед, 
4) Маказе – 6 медведа, односно 3 медведа и једна женка са 2 прошлогодишња младунца, 
5) Звезда – 5 медведа, односно 1 медвед и женка са 3 прошлогодишња младунца, 
6) Шљивовица – 6 медведа, односно 3 медведа и женка са 2 прошлогодишња младунца, 
7) Резерват Шљивовица-1 медвед, 
8) Растиште – 1 медвед; ова камера је неколико пута премештана, и за њу се још увек 

тражи погодна локација. 
 
Током периода размножавања камере су забележиле присуство репродуктивних 

парова.  Узимајући у обзир ту чињеницу и чињеницу да је забележно и присуство женки са 
овогодишњим и прошлогодишњим младунцима, добар је показатељ раста популације и 
значаја Таре као репродуктивног центра. 
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Камере су постављене на хранилиштима или близу хранилишта, као и на осталим 
местима где се предпоставља да је станиште медведа. Њихово најчешће појављивање је 
током ноћи, у вечерњим или раним јутарњим часовима.  

Приликом идентификације постоје извесне потешкоће за идентификацију јединки 
мрког медведа, пошто је  одређени, већи број снимака у ноћном, односно инфрацрвеном 
режиму рада камере, где се најчешће не могу потпуно јасно и недвосмислено 
идентификовати поједини медведи, а мањи број у дневном режиму.  

Други разлози за слабију прегледност одређених снимака су атмосферске падавине, 
магла, веома кратак пролазак медведа кроз кадар, већа удаљеност од камере и слично. Ипак, 
било је довољно снимака, помоћу којих се могла, са приличном сигурношћу, утврдити горе 
поменута бројност по локацијама где су камере постављене. 

Друга значајана врста која је праћена је вук . Поред до сада заблежих појединачних 
јединки вука, забележено  је и присуство мањег чопора од 4 вука. 

Применом камере забележена је активност и низа других врста сисара :  дивља свиња 
( Sus scrofa), јазавац (Мeles meles), лисица (Vulpes vulpes), срна (Capreolus capreolus), дивокоза 
( Rupicapra rupicapra), куна златица ( Martes martes), веверица (Sciurus vulgaris), пух 
(Muscardinus avellanarius sp.) , шумски миш (Apodemus sylvaticus) . 

Планиране активности на мониторингу фауне-набавка камера-замки, суфинансиране 
су и средствима из Буџета, преко Министарства пољопривреде и заштите животне средине - 
заштита природе, у износу 200.000,00 динара. 

Проценат извршења активности на мониторингу фауне износио је 100%. 
 
 
 
1.6. Мониторинг птица 

 
За потребе праћења фауне птица ангажована је стручна организација орнитолога 

односно Друштво за заштиту птица.  Теренски пописи птица вршени су методама линијског  
трансекта и цензуса из тачке (Биббy ет ал., 1992). Трансект се састојао од кретања по унапред 
утврђеној рути на којој су са обе стране линије на максималној удаљености од 50 м бележене 
све опажене или слушане јединке. Сви трансекти су рађени у периоду од изласка Сунца до 
100 часова ујутро како би се добили што објективнији подаци о просторном распореду и 
густинама с обзиром да су птице најактивније у јутарњим часовима. 

Бројност у тачци, односно цензус у тачки коришћен  је за истраживање сова и птица 
грабљивица, ређе и других група птица. Минималан размак између две цензус тачке износио 
је 750 м, а максималан 1.150 м. 

Током периода   мониторинга укупно је проверено 14 познатих територија три циљане 
врсте: 6 мале сове, 6 планинског детлића и 2 тропрстог детлића. Знакови присутва или 
одсуства као и локације  територија приказани су у табели. 
 
Резултати провере територија 3 циљне врсте птица на подручју НП Тара 

Назив врсте Р.бр.у 
евиденцији 

ГПС КООРДИНАТЕ ПРИСУТНИ (П)  
ОДСУТНИ (O)  

Picoides tridactylus 
( тропрсти детлић) 

1 N 43.914250° 
E 19.430750° 

О 

Picoides tridactylus  3 N 43.899613° 
E 19.495663° 

О 

Dendrocopos leucotos 
(планински детлић) 

2 N 43.991500° 
E 19.257306° 

П 

Dendrocopos leucotos 6 N 43.937528° 
E 19.406611° 

П 

Dendrocopos leucotos 7 N 43.915083° 
E 19.430333° 

П 
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Dendrocopos leucotos 8 N 43.919444° 
E 19.447056° 

О 

Dendrocopos leucotos 9 N 43.903130° 
E 19.494483° 

О 

Dendrocopos leucotos 10 N 43.902486° 
E 19.519543° 

 

О 

Glaucidium passerinum 1 N 43.936806° 
E 19.420806° 

 

О 

Glaucidium passerinum 
(мала сова) 

2 N 43.926280° 
E 19.456424° 

П 

Glaucidium passerinum 3 N 43.905780° 
E 19.494268° 

П 

Glaucidium passerinum 4 N 43.933345° 
E 19.391358° 

О 

Glaucidium passerinum 6 N 43.883927° 
E 19.523125° 

О 

Glaucidium passerinum 7 N 43.897696° 
E 19.500907° 

О 

 
 Осим, раније познатих  територија, пронађене су и две нове гнездеће територије 

циљаних врста:  мале сове (Н 43.896691° Е19.532135°) и  територија тропрстог детлића (Н 
43.916722° Е19.494444°), оба налазишта потичу из шире зоне Шљивовице. Такође, путем три 
трансекта дужине 45,7 км (19 + 15,4 + 11,3) са укупно 29 стоп тачака путем узорка кроз 
репрезентатицно станиште успостављено је дугорочно праћење популације дугорепе сове. У  
осам трансеката, регистровано је 40 врста птица, на укупно 1.543 територије, што је мањи 
број врста у односу на предходну годину. 

Током октобра и укупно 3 радна дана започет је пилот пројекат праћења сеобе птица. 
Ухваћено је и обележено укупно 147 јединки у оквиру 19 врста. Врло је значајно хватање и 
прстеновање азијског шаренокрилог звиждака (Phylloscopus inornatus) који је тек други пут 
забележен у Србији.  

Вршено је и праћење стања на  раније постављеним кутијама за дугорепу сову и при 
томе није утврђено присуство сова односно кутије нису биле насељене. 

Планиране активности на мониторингу птица, суфинансиране су и средствима из 
Буџета, преко Министарства пољопривреде и заштите животне средине - заштита природе, у 
износу 150.000,00 динара. 

 
Проценат извршења активности на мониторингу птица износио је 100%. 

 
1.7. Мониторинг климе 
 

Мониторинг климатских показатеља врши се кроз очитавање и праћење стања 
климатских показатеља на ново постављеној метеоролошкој станици на Митровцу ( станица 
типа “Davies Vantage Pro”). Локација станице је на  43º 55' 14'' N и 19º 25' 33'' E, на 
надморској висини од 1065 м, помоћу које се мере температура и влажност ваздуха, 
притисак, брзина и смер ветра, соларна радијација и количина и распоред падавина. Такође 
су, у шумској састојини, недалеко од станице, постављена 4 сензора за мерење температуре и 
влажности земљишта, на 2 места са различитом микроклимом, на дубинама од 10 и 20 цм. 
Ови сензори шаљу податке конзоли радио везом, а сам интервал ажурирања конзоле је 1 сат, 
односно подаци мерења се на сваки сат уписују у меморију конзоле. 

У периоду праћења климе(мај-октобар), месец са највишом средњом температуром 
ваздуха био је јул (17,1ºC). Највиша температура ваздуха забележена је у септембру (31,3ºC), 
а најнижа крајем октобра (-1,7ºC), односно крајем децембра (31.12.2015.година) -12,6 ºC.  
Највећа количина падавина је пала у јуну (145,2 мм), а најмања у јулу (28 мм).  Дневни 
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максимум је забележен 17-ог јуна и износио је 39,6 мм.  
У циљу унапређења метеоролошке станице извршена је  доградња метеоролошке 

станице кроз набавку опреме, односно мерних инстумената (грејача за снег, сензори за 
мерење температуре и влажности земљишта) и то средствима суфинансирања из 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине - заштита природе, у износу од  
200.000,00 динара.  

Проценат извршења активности на мониторингу климе износио је 100%. 
 

1.8. Мониторинг спелеолошких објеката 
 

 Валоризација и инвентаризација спелеолошких објеката на подручју парка је од 
великог значаја. У сарадњи са Друштвом истраживача “Владимир Мандић Манда” из Ваљева 
настављена су  спелеолошка истраживања подручја Јагоштице и и Предовог Крста, предмет 
посебног истраживања је  јама код Чехове куће.  

Проценат извршења активности на спелеолошких објеката износио је 80%. 
 
 

2.Приоритетне мере и активности на управљању  
  културно-историјским вредностима  
 

У току године, кроз организоване посете Националном парку Тара, промовисане су и  
културно-историјске вредности Националног парка, посебно манастир Рача и некрополе 
стећака у Перућцу и Растиштима. У октобру месецу, представник  УНЕСКО-а  обишао је 
наведене локалитете у циљу доношења одлуке о статусу некропола стећака номинованих за 
листу светске културне баштине. 

Проценат извршења активности износио је 100%. 

 
3.Управљање природним ресурсима 
 
3.1.Задаци и активности на заштити и управљању шумама 
 

Активности на заштити шумских екосистема вршене су кроз праћење стања шума на 
постављеним огледним површинама. Посеба активност на заштити шума одвијала се кроз 
мониторинг инсеката односно сипаца поткорњака и њихово сузбијање применом 
феромонских клопки. Поред сузбијања поткорњака, у циљу заштите шума од даљег сушења, 
вршено је и третирање пањева фунгицидима како би се спречило ширење гљива трулежница 
корена. 

 Настављено је спровођење  неопходних мере заштите шума од сушења, кроз 
уклањање погодног материјала из шуме за размножавање штетних инсеката, успостављање 
строгог шумског реда, преглед, третирање пањева  биопрепаратом,  праћење саме динамике 
процеса сушења и здравственог стања шума. 

Мониторинг шума  од напада поткорњака сипаца  спроведи се на површини од 6229,8 
ха, на надморским висинама од 900-1500 м. Обухвата у највећој мери пребирне састојине 
букве, јеле и смрче, затим локалитете Панчићеве оморике и нешто састојина црног и белог 
бора. Третирана површина, односно површина на којима су постављене клопке  је  5222 ха. 

 

Газдинска јединица 

 

Број одељења 

 

Угрожена 
површина-ха 

 

Број клопки 

 

 

Третирана 
површина 

Звезда  28 +заш. зона 1444,57 157 945 
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Црни Врх 83 1802,02 276 1705 

Тара 125+заш. зона 2743,01 561 2456 

К.Баре 2+ заш. зона 240,26 140 116 

Укупно 238+заш. зона 6.229,86 1134 5222 

 
 
За потребе мониторинга користиле су се налетно-баријерне клопке са сувим 

контејнерима,  типа THEYSOHN®, које се постављају на држаче од летве. Коришћени су 
феромона за  следеће врсте: 

 

Врста феромона 
Број утрошених 
феромона 

Feromon za Ips typographus 600 

Feromon za Pityogenes chalcographus 300 

Feromon za Ips typographus + P. chalcographus 1034 

Feromon za Pityokteines curvidens 600 

Feromon za Ips sexdentatus 100 

Feromon za Tripoedendron lineatum 100 

Свега 2734 

 
          Крајем марта и почетком априла, постављањено  је 1134 феромонских клопки заједно 
са одговарајућим феромонима. Тиме је забележен каснији почетак ројења имага поткорњака у 
односу на предходну годину, што се односи и на почетак вегетације.  
        Феромонски диспензери замењени су у периоду од 15-ог јуна до првог јула, а сам процес 
мониторинга трајао је до краја септембра.        
  Укупно на подручју националног парка  ухваћено је 11 550 232  поткорњака сипаца, 
појединачно по врстама: 
 

Врста поткорњака Укупно ухваћених поткорњака 

Ips typographus 5207385 

P. chalcographus 6318272 

Pityokteines curvidens 21508 

Ips sexdentatus 617 

T. lineatum 2450 

 
Клопке су контролисане и пражњене сваких 10-15 дана. Уловљени поткорњаци који су 

прикупљени са терена пребројавани су запреминском методом у калибрисаној посуди. У 
једном мл (1 цм³) је цца 40 јединки Ips typographus, односно 400 јединки Pityogenes 
chalcographus. За Pityokteines sp. утврђено је искуствено да у једном мл има цца 200 јединки. 
Подаци пребројавања обрађивани су у Microsoft Excel-u 2007, а добијене вредности затим 
унете у GIS програм, и тако је добијена карта угроженог подручја према јачини напада, која 
представља основу за прогнозу и мониторинг у наредним годинама. 
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У ГЈ „Звезда“ јаки напади су констатовани на локалитетима „Камено брдо“ (одељења  
30а,31а,34а ), на локалитету „Смиљевац“ одељења ( 39а, 48а, 49a, 50a), одељење 45, Галиник“ 
(29а), „Равна звезда“ (8а, 4a, 37a ). У оквиру ГЈ „Црни врх“ јаки напади су констатовани на 
локалитету „изнад Кремића“, одељења ( 107а, 108а, 109а), „Биљег“ одељења (61а,60а), затим у 
одељењима (57а, 58а), „испод Сјенича“ одељења (96а, 97а), „Буринско језеро“ (53a, 55a), 
„Штула“ (75а), „Маказе“ одељења (77а, 78а), „Бјелуша“ (9а,10а), „Дикава“( 24а ), „Пивнице“ 
(31а, 32а, 35а, 36а ), као и одељењима  42а, 43а,14а, 15а.   

У оквиру ГЈ „Тара“ јаки напади ових поткорњака су констатовани у делу „Коло “, 
одељења (5а, 6а, 8а), „Ослуша“(120а, 120c), приватне шуме, „Тарабића брдо“(153а, 166а, 167а, 
168а, 169а, 170-а), „Набојне“ (19а, 20а, 21а), „Митровац“ (49а, 83а), „Бесеровачке баре“ ( 113а ), 
као и у одељењима 60а, 62а. 

Распоред клопки у ГЈ „Тара“ са прегледом јачине напада Ips typographus: 
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Распоред клопки у ГЈ „Црни врх“ са прегледом јачине напада Ips typographus 

 

 
 
 
Распоред клопки у ГЈ „Звезда“ са прегледом јачине напада Ips typographus: 
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Распоред клопки у ГЈ „Калуђерске баре“ са прегледом јачине напада Ips typographus 

  

У сарадњи и под контролом Шумарског факултета (огледна поља) са третирањем је 
започето почетком маја и трајало је до средине октобра, и при томе је укупно утрошено 2,075 
кг препарата фунгицида. Третирање пањева је вршено у 43 одељења/одсека и при томе је 
укупна површина третираних пањева 2050,9 м².  

У оквиру ГЈ “Тара“ извршено је третирање пањева РОТСТОП-ом у 21-ом 
одељењу/одсеку која су обухваћена редовном и санитарном сечом. 
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У ГЈ“Црни врх“ третирање је извршено у 14 одељења/одсека 

  
 
 
ГЈ“ Звезда“ (5 одељења/одсека) 
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ГЈ “Калуђерске баре/ МЗ”Рача” (3 одељења/одсека) 
 

 
У циљу спречавања даљег сушења шума, спроводиле су се све неопходне мере 

санације, што подразумева : сечу и уклањање свих сувих и процесом сушења захваћених 

стабала, преломљених и изваљених стабла, успостављање строгог шумског реда. 

         Анализом санитарне и редовне дознаке у оквиру све три газдинске јединице којa 

подразумева анализу 33 одељења/одсека санитарног карактера и 41 одељења/одсека из 

редовног плана за 2016. годину, обухваћено је 1246,82 ха: 

врста 

сува и 
суховрха 

фитопатолошка 
обољења 

рак ране 
преломи и 
извале 

имела 
ентомолошка 
обољења 

м³ м³ м³ м³ м³ м³ 

јела 4385,811 3029,469 1000,585 2381,703 21,556 217,939 

смрча 5455,137 532,821 0,000 999,676 0,000 392,057 

буква 1782,555 988,019 0,000 982,643 0,000 15,015 

бор 332,695 9,561 0,000 181,633 0,000 0,000 

укупно 11956,198 4559,870 1000,585 4545,655 21,556 625,011 
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Као што је раније констатовано, узрок сушења шума  су екстремне климатске прилике 

протеклих година, која је физиолошки доста ослабила стабла и на тај начин су створени 
повољни услови  појаву гљивичних инфекција и сипаца поткорњака.  Обиласком терена на 
више локалитета уочено је присуство гљиве  Armillaria ostoyae нарочито на смрчи („Кошаре“ 
на Калуђерским барама, „Камено брдо“ ГЈ“ Звезда“, под „Сјеничом ГЈ „Црни врх“). Гљива се 
шири у концетричним круговима захватајући околна стабла. Након што стабла додатно 
ослабе присуством Armillaria sp. она убрзо буду насељена осмозубим и шестозубим 
смрчиним поткорњацима (Ips typographus, Pityogenes Chalcographus).  

Упоредном анализом евидентираних стабала за сечу (случајни принос, редовни 
принос) констатовано је мањe сувих стабала јеле, смрче и букве у односу на предходну 
годину: 

врста 
сува и суховрха у 2014 години  

сува и суховрха у 2015 
години 

м³ м³ 

јела 6087.046 4385,811 

смрча 7381.681 5455,137 

буква 1972.963 1782,555 

бор 332,695 

укупно 15441.69 11956,198 
 

          Према досадашњим резултатима као индикаторима успешности примењених мера 
заштите, може се констатовати позитивни учинак тј. благо смањење процеса сушења шума на 
подручју парка, па је неопходно наставити у наредним годинама спровођење неопходних 
мера заштите које подразумевају контролу бројности сипаца поткорњака и контролу гљиве 
Heterobasidion sp. (трулеж корена). Такође, уклањањем болесних стабала заражених гљивом 
Armillaria ostoyae смањује се делом њено присутво, тако да је и даље неопходно спровођење 
санитарних сеча. 
          За реализацију активности на заштити шума, добијена су средства у износу од 
5.363.990,6 динара из Буџетског фонда шума- Управа за шуме за набавку феромона, клопки и 
фунгицида и средстава суфинансирања из Министартва пољопривреде и заштите животне 
средине-заштита природе - 3.000.000 динара за ангажоване раднике на заштити шума. 
 Проценат извршења активности на заштити шума износио је 100%. 
 
 По плану сеча обнављања и плану проредних сеча, у пет газдинских јединица, укупно 
је планирана производња дрвних сортимената за 2015.годину од 46.904м3 бруто дрвне 
запремине (36.904 м3 из редовног приноса  и санитарна -10.000 м3). До краја године 



20 
 

остварена је производња дрвних сортимената у износу од 50.829,26 м3 или 108,3% у односу 
на планирану.  
 Вршени су и стручни послови на газдовању приватним шумама у складу са 
Програмом газдовања шумама сопственика за период 2012-2021.година и  планираним 
активностима за 2015.годину. Утрошена средства из Управе за шуме у износу од 5.700.000,00 
динара за зараде запослених радника на приватним шумама. 

 Извршена је и подела садног материјала  за пошумљавање пожаришта у Заовинама и 
голети на територији општине Бајина Башта према захтеву сопственика у количини  од  
16682 комада садница смрче и 6931 комада садница букве приватним шумовласницима за 
пошумљавање 9.44.52 ха чистина.  

Извршено је пошумљавање у државним шумама, попуњавањем са садницама четинара 
и букве, у одељењима 120ц ГЈ”Тара”, одељењима 95а, 96а, 97а и 107а ГЈ”Црни Врх” и 
одељење 32б ГЈ”Звезда, утрошено је 5850 комада садница ( 2000 буква, 3050 бели бор и 500 
комада смрча, јеле 300 комада). 

У расадницима, вршена је производња шумског садног материјала и декоративног 
садног материјала. Произведено је и 180 кг корена суве линцуре и предато Институту за 
проучавање лековитог биље „Јосиф Панчић“. 

Проценат извршења активности на управљању шумским ресурсима износио је  100%. 
 
3.2.Задаци и активности на заштити и управљању ловном и риболовном фауном 
 

Активности на заштити ловне фауне спроводиле су се на основу Годишњег плана 
газдовања ловиштем за ловну 2015/2016. годину, усаглашеног са средњорочним планом- 
Ловном основом (2007-2017. година). 

 По пројекту „Јачање биолошких капацитета и техничке инфраструктуре за 
интродукцију дивокозе на погодна станишта у Србији“ ухваћено је 5 грла дивокозје дивљачи 
и пребачено у репроцентар на Столове код Краљева.  

Прихрањивање  дивљачи, првенствено медведа и делимично дивље свиње, вршено је 
континуирано, изнешено је 7 260 кг угинуле домаће стоке и 2 100 кг кукуруза у клипу. 
Такође, на солишта за све врсте дивљачи изнешено је 310 кг соли за дивљач. За прихрану 
дивљачи утрошено је 191 750 динара. 

У 2015. години пријављене су штете на имовини власника у ловишту у седам 
случајева и то у пет случајева од дивљих свиња и у два случаја од медведа. Штете од дивљих 
свиња у износу од 76 400 динара исплаћене су власницима имовине, за накнаду штете од 
медведа власницима је дато упуство за поступак накнаде штете од ресорног министарства. 

Риболовним водама Националног парка Тара, управљало се на основу Годишњег 
програма унапређења рибарства за 2015. годину, усаглашеног са  Програмом управљања 
рибарским подручјем “Националног парка Тара” за период 2013-2022.година.Укупно је 
продато 176 годишњих дозвола, 19 дневних и 7 седмодневних и тиме остварен приход од 
519.166,30 динара. 

Проценат извршења активности износио је 80%.                                                                                                                             
 
3.3.Задаци и активности на заштити и управљању водама 
 

Активности на заштити и управљању водама вршена је кроз мониторинг 
површинских вода, односно успостављање дугорочног осматрања и стандардизованих 
мерења површинских вода у водотоковима и акумулацијама у Националном парку. За 
потребе мониторинга вода и успостављање дугорочног осматрања извршена је набавка  
лабараторије за испитивање физичко хемијских параметара вода. У складу са набављеном 
опремом и Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода идентификована је мрежа 
станица за узорковање на којима ће се вршити оцена еколошког статуса за реке и 
површинске токове и еколошког потенцијала за акумулације. Физичко хемијски параметри 
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који ће се пратити су : pH вредност, растворени кисеоник, амонијум јон (NH4 –N), нитрати 
(NO3-N), ортофосфати (PO4-P), хлориди.  

Поред наведених хемијских и физичко-хемијских параметара мериће: температура, 
укупна трвдоћа воде, кондуктивитет. За потребе мониторинга биолошких параметара оцене 
еколошког статуса користи ће се макробескичмењаци. 

Наведена активност, набавка лабараторије за воде суфинансирана је средствима 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине у износу од 650.000. динара. 

Проценат извршења активности износио је 100%. 
                                                                                                                               
3.4.Активности на заштити и коришћењу споредних шумских производа 

 
Споредни шумски производи су значајан природни ресурс Националног парка Тара. 

Активности на заштити споредних шумских производа, одвијане су кроз контролу брања  и 
промета гљива, лековитог биља и шумских плодова, као и спречавање сече грана четинара. У 
извештајном периоду није било организованог коришћења гљива и лековитог биља као и сече 
грана четинара. 

Проценат извршења активности износио је 100%.   
  
Проценат извршења активности на управљању природним ресурсима износио је 95%.                                            
                                                                                                                   

   IV ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ И ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 
  
 Приоритетне задаци научно истарживачког и образовног рада произилазе из стања 
природних и створених вредности и потребе њихове заштите, очувања и унапређења.  
  
Научно истраживачки радови спровођени у извештајном периоду су: 
  

1. Праћење миграције птица и слепих мишева трајним обележавањем алуминијским 
прстеновима - пројекат реализује Природњачки музеј Београд, 

2. Истраживање геолошких карактеристика подручја и израда геолошке збирке - 
активност Управљача у сарадњи са са Геолошким заводом Србије, 

3. Пројекат “Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и 
интегрисано управљање екосистемима”- истраживање спроводи Институт за низијско 
управљање шумама и животну средину - Нови Сад у периоду 2012-2015.година а 
односи се на интегрисано истраживање шумских станишта у условима промена 
климатских показатеља на одабраним локацијама на Копаонику, Тари, Фрушкој гори 
и Старој планини, 

4. На основу продужења рока истраживања пројекта и у 2015. години, финансираног од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, реализован је пројекат 
“Традиционални и нови производи од плодова гајених и самониклих биљака” који 
спроводи Институт за проучавање лековитог биља “Др Јосиф Панчић” на огледним 
пољима у расаднику Калуђерске Баре, 

5. Наставио  се и пројекат праћења популације медведа помоћу електронских огрлица, 
пројекат “Мониторинг популације мрког медведа”-Биолошки факултет, 

6. Истраживанањe обичаја народа - започети пројекат ,,Етнографско наслеђе 
Националног парка Тара” у сарадњи са Етнографским музејом из Београда.  
 

 Од планираних седам научно-истраживачких пројеката реализовано је шест, планирани 
пројекат „ Праћење процеса сушења шума у заштићеним добрима“ - пројекат који је требало 
да се финансира из Буџета Републике Србије, није започет, већ је процес сушења шума 
праћен кроз извештајно дијагностичку службу и кроз мониторинг управљача. 
 Проценат реализације научно-истраживачких активности износила је 85,7%. 
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V  ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА 
 
 

1.Услови планирања и уређења простора 
 
  Планирање и изградња објеката и уређење простора у Националном парку Тара, 
вршено је у складу са условима за уређење простора туристичких зона, на основу  Планова 
генералне регулације подручја Рачанска Шљивовица, Калуђерске Баре, Соколина и Ослуша. 
 За туристичке зоне и просторне целине за које нису донети урбанистички планови, 
планирање и изградња вршено је искључиво уз предходно прибављене услове заштите 
природе издате од стране Завода за заштиту природе Србије. 
 
1.1. Легализација објеката 
  

Започета је  активност на легализацији сопствених објеката, изграђених у ранијим 
периодима, извршено је геодетско снимање и сачињен је геодетски снимак за једанаест 
објекат (пет објеката на Предовом Крсту, два објекта на Омару, један објекат на Батури, један 
објекат у Шљивовици, један објекат на Калуђерским Барама и један објекат на Митровцу). 
Започета је израда неопходне пројектне документације у циљу озакоњења наведених 
објеката.  

Проценат извршења активности износио је 70%.                                                                                                                             
    

2.Изградња и уређење грађевинског земљишта, 
  инфраструктурно планирање и уређење, санација подручја  
 
2.1. Уређење простора 
 

Активности на уређењу грађевинског земљишта и простора у Националном парку 
Тара у 2015.години биле су појачане. Од свих планираних активности све  су реализоване 
осим планираног уређења  простора око Центра за посетиоце на Митровцу, које је било 
условљено неким предходним радњама ( решење грејања, уклањање дрвљаника и помоћног 
објеката). Такође реализоване су и неке не планиране активности, као што је уклањање 
урушеног објекта на Митровцу, поновно постављање ограде и ваљање подлоге на шетној 
стази прилагођеној инвалидима, замена крова на објекту инфо пункта у Перућцу. 

Реализоване активности: 
 

 Рача 
o Шетна стаза Рача-извршено је санирање терене, уклањана су изваљена стабла и 

ивршена  је поправке на  стази после олујног ветра и кише. Санирана је 
поломљена ограда поред стпеништа ка извору Лађевац и дуж камене стазе 
поред водопада. Поправљан је мобилијар дуж стазе и на пикник 
простору.Такође су извршене мање интервенције на стази у виду земљаних 
радова, проширења пута због клизишта и постављање су полуоблице по стази 
као и замена стубова за оштећену таблу и др. 

o На  купалишту на Рачи, реновирана је дрвена кућица за потребе регате као 
помоћ Спортско-туристичком центру. 

 
 Шетна стаза и брана Јаревац--делимично је  поправљена  улазна платформа са 

главног улаза на стазу и  извршена поправка дотрајалих делова моста (патос и ограда). 
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 Планинарске стазе - по основу субвенција Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација добијена су средства за маркирање планинарских стаза и 
постављање одговарајуће сигнализације. Урађени су сви путокази, укупно 276 комада 
и до сада је постављено  157 комада на 70 раскрсница, на Калуђерским  Барама, 
Соколини, Ослуши, делимично Митровцу,  Заовинама. 

 
 Митровац-вршена је поправка оштећеног мобилијара и објеката и то: 

o поправљена ограда од полуоблица око Лугарнице, 
o постављена шиндра на улазној капији ,,Совина учионица", 
o постављена метална ограда за метеоролошку станицу, 
o поправка купатила у соби Лугарнице, 
o поправљен кров Лугарнице са теголом, 
o поправка ограде и фарбање на стази за лица са посебним потребама(два пута, 

због оштећења мобилијара), 
o направљена дрвена врата на помоћном објекту за потребе радилишта, 
o поновно постављени дрвени рукохвати на шетној стази „Совина учионица“. 

 
 Заовине 

o На језеру Спајићима у Заовинама, на “шатор кућици“ која је направљена у 
оквиру студенске радионице МЕДС-а, урађени су додатни радови, тако да је 
кућица покривена теголом, постављена врата и подашчан је под.  

 
 Предов Крст 

o на видиковцу Сјенич, на осматрачници направљене су нове степенице, 
o поправљена  је ограда на видиковцу Биљешка стена,  
o направљен помоћни објекат на Батури. 

 
 Растиште 

o постављени нови комплети клупа и столова, на Седаљци и  на Пожару. 
 

 Џанићи-камп  
o направљена два нова пољска тоалета и поправљена два стара, реновиран   

дрвени мобилијар за потребе одржавања еко кампа у Џанићима. 
 
 Калуђерске Баре 

o поправљен мостић поред чесме на стајалишту преко пута Јаревца, 
o поправљен мостић код Хајдучке чесме и остали мобилијар, 
o постављени путокази за планинарске стазе, направљени дрвени комплети клупа 

и столова, укупно 15 на излетишту Борово брдо. 
 

 Контролно-информативни пункт у  Перућцу 
o Саниран кров на објекту Информативни пункт у Перућцу заменом дотрајале 

шиндре са црепом, извршено је фарбање дрвених полуоблица на објекту, 
o Направљен је нова дрвена информативна табла  (дрвени троугао изнад пута). 

 
 Бајина Башта 

o направљена дрвени полигон за летњу позорница на тргу испред улаза у управну 
зграду, 

o наставак опремања визиторског центра започетог током 2014.године у Бајиној 
Башти. Центар за посетиоце свечано је отворен 30.10.2015.године. 

o у 2015.години у Центру за посетиоце урађено је следеће: 
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- постављен преградни зид од ригипс плоча у сутерену центра, 
- направљено одговарајуће постоље за макету рељефа парка, 
- инсталирана интерактивна табла, 
- направљена два ормана за пресеке дрвећа и полице за  библиотеку,  
- окречене све просторије у сутерену као и у приземљу, 
- избијена врата и направљен оквир-постављена макета  рељефа, 
- постављено озвучење и каблови за компјутере, 
- направљен и постављен подијум за диораму, 
- на улазу у зграду постављена светлећа реклама, 
- урађен пано за зид са приказом рељефа националног парка Тара, 
- у орману за геологију направљено 60 дрвених постоља за геолошку 

збирку. 
- постављени панои, диорама-животиње на форексу,  диорама-постоља за 

дрвеће, за рибе, декоративни путокази, постављена сва ИТ, аудио и 
видео опрема, расвета у витринама и изнад рељефа, геолошке табле и 
постери, направљена диорама воденог екосистема, геолошка збирка, 
лабораторија за анализу воде, скупљени експонати  за поставку.  

-  у сутерену постављени панои културне баштине и археолошка 
поставка, направљен додатни штампани материјал-налепнице, рампа и 
сто за инвалиде, макета сеоског домаћинства, додатно декорисан рељеф, 
попуњена библиотека.  

Укупни трошкови уређења Центра за посетиоце у 2015.години износили су  439.960,00 
динара са пдв. 

Укупни трошкови на уређењу простора износили су  2.085.246,00 динара. 
Поднети захтеви за издавање сагласности и мишљења за одржавање манифестација, 

снимање филмова и уређења простора били су:  
1. Захтев фирме Xross- Teama за мото трке кроз у НП Тара у периоду 23-24.05.2015.године, 
2.  Захтев за издавање сагласности за снимање филма ,,FOREST" у НП Тара, 
3. Захтев АВАНТУРИЈА  д.о.о. из Београда за постављање авантура парка у НП   Тара, на 
Митровцу, 
4. Захтев за  издавање сагласности за одржавање ауто трке - ,,Тара аутослалом 2015", 
5. Захтев за сагласност, од стране МЗ Бесеровина, за прикључење јавне чесме на водовод 
,,Тара" на локацији Ослуша 1, кат. парцела бр.1304 КО Бесеровина, 
6.Захтев за постављање покретне тезге за продају домаћих производа на Митровцу. 

  У периоду од 01.-15. 08. 2015. године  одржана је студенска   радионица „МЕДС Тара 
2015“ на Митровцу. За израду различитог мобилијара утрошено је  47,24 м3 грађе, израђено је: 

 Дрвени трапезни тунел за посматрање предела  (око 3 метра дужине и 2м 
висине)-постављен на видиковцу Сјенич, 

 Интерпретација Тарске куће-плато Митровац, 
 Кућица за посматрање птица- плато Митровац, 
 Шатор кућа- дрвена кућица за одмор- Заовине, језеро Спајићи, 
 Округли дрвени понтон на води- Заовине, језеро Спајићи, 
 Дрвени прелази –Црвени поток, 
 Твистер – кружно пењање уз стабло, служи као осматрачница-  Митровц, 
 Дрвена „опсерваторија“- дрвени кутак за одмарање и посматрање природе- 

полигон Митровац, 
 Игре за децу, осети Тару, кућице и гнезда за птице- стаза за Бањску стену, 
 Дрвени паркинг за бицикле- Митровац- Центар за посетиоце,  
 Клупа-Бањска стена, 
 Доживљај Таре кроз уметничке радове-Центар за посетиоце Митровац. 
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За израду мобилијара коришћено  је сопствено дрво, услуге резања плаћене су 
116.607,22 динара и 50.000 динара за сандолин, фарбе, ексере, шрафове и др. 

Проценат извршења активности на уређењу простора износио је 97%.                                                                        
 
2.2.Инфраструктурно планирање  
 
 Инфраструктурно планирање и изградња односило се на: 
 
1). Канализација Митровац - активност се односи  на извршену набавку пречишћивача 
отпадних вода за сопствене, изграђене објекте: Центар за посетиоце, лугарницу и ловачки 
дом на Митровцу, уградњу на постојећу канализациону мрежу, чишћење шахти и 
канлизационе мреже. Извршено  је довођење струје до пречишћивача, уређење простора око 
пречишћивача и санација старе септичке јаме. За наведену активност утрошена су средства 
суфинансирања из Министарства пољопривреде и заштите животне средине -заштита 
природе у износу од 3.000.000,00 динара. 

Проценат извршења активности  износио је 100%.                                                                                                                    
 

2).Грађевински радови на објектима Предов Крст – планирана инвестиција се односила  
на замену шиндре на крову објекта предвиђеног за адаптацију у Музеј шумарства није 
спроведена. 

Проценат извршења активности  износио је 0%.                                                                                              
 
3). Пројектовање, изградња и одржавање путева – редовна активност на реконструкцији  
шумских  путева у свим радним јединицама, санације регистрованих клизишта и изградња 
шумских путева. Реализовани су радови на изградњи путева (два путна правца у дужини од 
2,62км) и реконструкција шумског пута у Заовинама, у дужини од 4,64км, као санације 
путева у ГЈ“Црни Врх“ у дужини од 1,22км. Средства за  наведене радове, добијена су из 
Буџетског фонда шума, преко Управе за шуме у износу од 6.536.000,00 динара за путеве у 
Националном парку и 8.117.200,00 динара за реконструкцију пута у Заовинама који има и 
локални значај, укупно путеви 14.653.200,00 динара.  

Проценат извршења активности на изградњи путева износио је 100%.                                                                                                                    
 

4). Набавка радних машина и опреме- инвестиција се оносила  на набавку моторних 
тестера за потребе газдовања шумама, односно коришћења шума, набавку теренског возила 
За потребе расадничке производње набављен је тример. Није купљена фреза. 

Проценат извршења активности износила износио је 90%.                                                                        
 

5).  Набавка котлова на биомасу – инвестиција се односила на замену котла на дрва и котла 
на нафту, са новим котлом на биомасу на Митровцу и у управној згради у Бајиној Башти.  

Проценат извршења активности износио је 100%.                                                                                                          
 

6). Набавка опреме – рачунарска опрема - односи се на набавку рачунара и штампача, за 
потребе стручних служби предузећа. За набавку три рачунара коришћена су средства 
суфинансирања Министарства пољопривреди и заштите животне средине- заштита природе 
износе 150.000 динара, а за остале рачунаре коришћена су сопствена средства.  

Проценат извршења активности  износио је 100%.                                                                                                               
 
7). Набавка опреме - односи се на набављену   пројектора за потребе презентација, 
фотоапарата и макро објектива на постојећи фотоапарат. Утрошена  средства за набавку  
наведене опреме из Министарства пољопривреди и заштите животне средине- заштита 
природе износила су 150.000 динара. 

Проценат извршења активности износио је 100%.                                                                                                                  
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Проценат извршења активности на инвестицијама износио је 85%.                                                                                                  
 

VI  ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
 

1.Задаци на развоју културно-образовних и  
  информативно-пропагандних активности 
 

1.1.Медијско приказивање 

 Вршена је континуирана сарадња са локалним, регионалним и републичким 
штампаним и електронским медијима (текстови, репортаже, снимање и емитовање 
манифестација поводом обележавања еколошких датума, едукативне емисије и рад са 
школском децом, спортско-рекреативне активносту у парку, еко кампови и друго). За 
медијско приказивање, односно снимање свих догађаја по захтеву управљача и емитовање на 
локалној телевизији и радију, као и размена информација и прилога  са регионалним 
станицама и прекограничном општином Сребреница (промоција подручја за номиновани 
резерват биосфере Тара-Дрина, коришћења су средстава суфинансирања из Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине - заштита природе у износу од 300.000,00 
динара.Приказ медијског приказивања: 

 13.02. посета водећих медија у земљи (Танјуг, РТС, Прва, Б92, ТВ Пинк, 

Студио Б, ТВ Нови Сад, Политика, Вечерње Новости) и десетак блогера 

награђених на конкурсу ТОС-а "Планинанска прича", 

 07.03. посета новинара словеначке ревије "Демокрација", 

 21.05. снимање за емисију немачког "Арте канала" из Берлина, 

 21-24.6. ТВ екипа из Словеније, 

 4.07. медијске објаве у вези са посетом министарке др Снежане Бошковић-

Богосављевић, 

 13.07. медијске објаве у вези са Даном парка НП Тара, 

 10.08. чланак у нишким "Народним новинама" поводом отварања изложбе 

Тара, 

 11.08. гостовање у контакт програму Нишке Телевизије поводом отварања 

изложбе Тара и кампање "Моја Србија", 

 12-15.08. снимање емисије "Живот са природом" , 

 19.09. фотографисње и припрема репортаже о НП Тара  за магазин "ELEVATE" 

у издању "Air Serbia" 

 28-29.9. медијске објаве у вези са експертском посетом и проценом, ради уписа  

номинованих стећака за Листу светске баштине, 

 21-25.10.снимање прилога о Тари  за серијал ,,Сасвим природно“, 

 7-11.11.-снимање репортаже за ТВ Коперникус, 

 Сарадња са локалним медијима и дописницима из Бајине Баште  локалним 
часописом ,,ББ Глас“ и локалном ТВ ,,Прима“, као и повремена сарадња, 
текстови и прилози: ,,Вечерње новости“, ,,Блиц“, ,,ЗОВ“, РТС- Ужице. 

 Редовно ажурирање интернет презентације НП Тара. 

 Израда Информатора о раду  и достављање информација од јавног значаја 
Проценат извршења активности износио је 100%.                                                                                

1.2.Штампање промотивног материјала 
Штампање пропагандног материјала  
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 Проспект Националног парка Тара (српски, руски и енглески језик), 
 Кесе, фасцикле, блокови, календари, флајери, 
 Брошура о медведу- у циљу промовисања резултата пројекта мониторинга 

популације медведа, планирана је израда брошуре о медведима. Средства за штампу у  
износу од 100.000,00 динара, утрошена су из субвенција из Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине - заштита природе. 

Проценат извршења активности износио је 100%.                                                                                                           
 

1.3. Пропагандне активности и презентација 

 06.02. презентација подручја за представнике Универзитет у Новом Саду, са 

групом професора из Холандије, Русије и Немачке, 

 06.02. презентација НП Тара на радионици "Инклузивни мониторинг" у 

организацији МРИ Логосфера у хотелу“ Оморика“, 

 25.04. презентација и обилазак парк са колегама из Словеније, 

 02.05. теренска презентација за групу из Кине, 

 22.05.учешће на конференцији УНДП-а поводом међународног дана 

биодиверзитета - презентација бизнис планова НП Тара насталих током 

реализације пројекта "Подршка одрживом финасирању ЗП у Србији, 

 25.05. презентација у оквиру радионице "Инклузивни мониторинг" у 

организацији МРИ "Логосфера", 

 29.05. презентација и обилазак парка са шумарским инжењерима из Крања, 

Словенија, 

 21.06. презентација и обилазак терена са директором ботаничке баште у Тел 

Авиву - Црвеног потока, Совине учионице, Бањске стене, Предов крста, Омарских 

врела, 

 01.07. презентација и обилазак терена са учесницима "Life Gen Mon" пројекта 

(гости из Србије, Словеније, Италије, Немачке и Грчке), 

 04.07. презентација и обилазак терена - посета министарке пољопривреде и 

заштите животне средине др Снежане Богосављевић Бошковић и радни састанак 

са представницима министарства, 

 17.07. презентација за учеснике састанка штаба Сектора за ванредне ситуација, 

 18.07. 02.05. теренска презентација за туроператере из Кине, 

 02-16.08. међународна радионица "Сусрети европских студената дизајна" - 

"MEDs 2015 Tara Ground Zero",учешће 180 студената из 30 земаља из целог света, 

 06-07.08. Презентација и обилазак парка за директора IUCN за Европу, 

 31.08. 02.05. Теренска презентација за туроператере из Енглеске, 

 07.09. Презентација за учеснике EPHAP мeђународних сусрета фотографа, 

 Сезонске теренске презентације за групне посете на локалитету ,,Тепих 
ливада“, продато 513 улазница за одрасле и 3616 за децу/ученике, укупно  4129 
улазница, 

 Периодичне презентације НП Тара у земљи и иностранству поводом  изложбе 
,,Национални парк Тара“, аутора Ирене Бекер и Сабо Беле, у сарадњи са ТОС-е: 

-04.05. изложбе "Фото сафари Тара 2014"  у галерији Српског културног и 
документационог центра у Будимпешти, 
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-11.08. изложба "Тара" аутора у галерији НКЦ у Нишу.  

-14.10. изложба "Фото сафари Тара 2014" у визиторском центру НП Дунав-

Драва у Мохачу, 

 19.02-22.02.-Међународни сајам туризма у Београду, учешће у оквиру штанда 

Бајине Баште - туристичке регије Западна Србија и штанда SWG-a и промоције 

прекограничног региона Тара-Дрина и пројекта "Развој цикло-адреналинког 

туризма у средњем Подрињу", 

 02-04.04-међународни сајам активног туризма у Нишу,  

 октобар-Међународни сајам заштите животне средине у Београду - ECOFAIR 
(наступ у оквиру штанда министарства ). 

Проценат извршења активности износио је 100%.                                                                                                                  
 

1.4.  Центри за посетиоце 
                                                                                                                            
 Центри намењени посетиоцима су Центар за посетиоце на Митровцу, Контролно- 
информативни пункт у Перућцу и Центру за посетиоце у Бајиној Башти. Рад у центрима 
одвијао се континуирано током целе године, са посебним акцентом на едукативним 
програмима у тз”Шумском биоскопу “ на Митровцу, пунк у Перућцу отворен је за посетиоце 
у летњој сезони, док од краја октобра, функционише и Центар за посетиоце у Бајиној Башти.  
 
Преглед посетиоца и оствареног прихода: 
1.Центар за посетиоце – Бајина Башта (месец новембар): 

-Укупан број посетилаца: 687 
Домаћи гости: 687 

-Укупан промет: 5.080,00 динара 
Сувенири: 5.080,00 динра. 

2.Центар за посетиоце – Митровац (-период од 1. 01. – 7. 11. 2015. год.): 
-Укупан број посетилаца: 14023  

Домаћи гости: 12321 
Странци: 1702 

-Укупан промет: 1.597.891,00 динара: 
Сувенири: 749.991,00 динара 
Преноћиште: 366.190,00 динара 
Шумски биоскоп: 180.850 динара 
Улазнице („тепих ливада“): 215.260,00 динара 
Рентирање бицикли: 85.600,00 динара. 

3.Контролно-информативни пункт – Перућац ( период од 3. 07 – 10. 09. 2015. год.): 
-Укупан број посетилаца: 112 

Домаћи: 97 
Странци: 15 

-Укупан промет: 5.530,00 динара 
Сувенирница: 5.530,00 динара 
 

  Укупан број посетилаца у центрима за посетиоце био је 14867, домаћи посетиоци 
били су 13.150, док страних посетиоци било је 1717. Укупно остварени приход у центрима за 
посетиоце износио је 1.612. 391,00 динара. 

За набавку адекватне униформе  за запослене водиче и информаторе у центрима за 
посетиоце, утрошена су средства  суфинансирања из Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине - заштита природе у износу од 150.000,00 динара. 

Проценат остварења активности у центрима за посетиоце износио је 100%. 
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1.5. Едукативне активности 
 

 "Камп младих ренџера" – после девет година ово је била прва година у којој 
није одржан камп услед недовољног броја пријављене деце, вероватно због 
економских разлога. 
 
 "Пангеа – еко камп 2015" – организатор је одустао од организације услед 
недостатка финансијских средстава. 

 
 "Горански камп" - Покрет горана Србије је одустао од организације услед 
недостатка финансијских средстава. 

 
 Обележавање еколошких датума: 

-08.04. обележен Дан заштите природе Едукатвна радионица са ученицима 

шестог разреда ОШ "Свети Сава" и ОШ "Рајак Павићевић". 

-24.09. обележен Дан чистих планина-Радионица  у вртићу "Невен". 

 Теренска наставе и екскурзије: 
 

- 12.05. презентација за студенте биологије ПМФ-а из Крагујевца, 

- 26.05. презентација за студенте географије - Филозофски факултет Пале, 

- 28.05. презентација за студенте Биолошког факултета из Београда, 

- 28.05. презентација за представнике средње школе Алберто Паролини - Басано 

дел Грапа, Италија, 

- 12.02. презентација за ученике осмог разреда ОШ "Свети Сава" из Б. Баште, 

- 06.05. презентација за студенте географије ПМФ-а из Ниша, 

- 10.05. презентација за ученике ОШ "Јездимир Трипковић"из Латвице код Ариља, 

- 05.06. презентација за студенте биологије ПМФ-а из Новог Сада, 

- 26.06. презентација за студенте биологије ПМФ-а из Ниша. 

Проценат извршења активности износио је 100%.                                                                                                                
 
1.6. Издавачка активност 
 

 Едиција  Лексикон Националног парка Тара, као заједнички пројекат, ЈП“ 
Службени гласник Србије“,  Географског института ” Јован Цвијић“ –Београд и 
ЈП“Национални парк Тара“ после  пет година изашао је из штампе у тиражу од 1.500 
примерака, 750 примерака ЈП“Службени гласник“ и 750 примерака управљачу. 
Средства суфинансирања Министартво пољопривреде и заштите животне средине - 
заштита природе износила су 800.000,00 динара, 
 Фотомонографија ,,Национални парк Тара“ није издата јер нису обезбеђена 

средства,очекивало се кроз пројекте. 

 Израда и штампа планинарских карата, штампан је тираж од 3000 примерака 
планинарских карата. Средства суфинансирања Министартво пољопривреде и 
заштите животне средине - заштита природе износил су 200.000,00 динара, 
 Монографија ,,Пећине у Националном парку Тара“, Аутор: Fabrizio Bosko, није 

штампана јер нису обезбеђена средства. 

Проценат остварења издавачке активности износио је 50%. 
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VII САРАДЊА  
 

1. Сарадња и партнерство са локалним становништвом  
   и осталим корисницима у заштићеном подручју 
 

Сарадња са локалном заједницом одвијала се кроз редовну активност са месним 
заједницама и локалном самоуправом по разним питањима, посебно у питањима решавање 
заједничких проблема, комуналних питања и инфраструктурних пројеката. 
 Сарадња са невладиним органитацијама одвијала се кроз подршку пројеката који су 
допринели промовисању подручја, подизању еколошке свести, пројекти из екотуризма и свим 
развојним пројектима. 
  Посебна активност била је подршка невладиним организацијама на организацији 
рекреативних манифестација као што су “Авантуристичка трка Тара 2015“ -  СК "Алти" из 
Београд, подршка пројекту ,,Пријатељство на Дрини“, сарадња са удружењем “Медс Тара” на 
постављању интернационалне архитектонске радионице на Тари, сарадња са планинарима 
идр. 
 

2.Међународна сарадња и сарадња са другим заштићеним подручја Србије  
  

Сарадња и размена искустава одвијана је непосредно између самих националних 
паркова и других заштићених добрима, посебно око набавке униформе за чуваре природе, 
учешће у сусретима паркова Парковијада 2015, у организацији Покрајинског завода за 
заштиту природе. Изабрана су нова радна тела при Асоцијацији националних паркова и 
заштићених подручја Србије. 

Међународна сарадња, поред радних посета другим заштићеним добрима, 
Македонија, учешће на семинарима о еколошкој мрежи у Турској, коришћењу биомасе у 
Аустрији, огледала се и у припреми међународних пројеката: 
1. Пројекат: „СТЕПС – Одрживим туризмом до социо-економског развоја националних 
паркова, користећи искуства ЕУРОПАРК-а“- ИПА фонд, Србија –Црна Гора 
Локација: Национални парк Тара, општине Бајина Башта и Ужице у Србији;  
Национални парк Дурмитор, општине Жабљак, Шавник, Плужине, Пљевља и Мојковац у 
Црној Гори. 
Улога: коапликант 
Донатор: ЕУ 
Тема: екотуризам,сертификат у туризму. 
2.Пројекат: „Унапређење капацитета заштићених подручја за самофинансирање и туристичку 
валоризацију“-ИПА фонд, Србија –Црна Гора 
Локација: Регионални парк Пива у Црној Гори и Национални парк Тара у Србији. 
Улога: апликант 
Донатор: ЕУ 
Тема: природни производи, покретање 10 почетних бизниса,опрема за туризам. 
3. Пројекат: „Национални паркови Тара и Сутјеска у борби са природним катастрофама“ 
Локација: Национални парк Тара и општина Бајина Башта у Србији, ИПА фонд, Србија -БиХ 
Национални парк Сутјеска и општина Фоча у БиХ. 
Улога: апликант 
Донатор: ЕУ 
Тема: санација клизишта, мапа клизишта, санација пута за Предов Крст. 
4.Пројекат: „ECO KARST - Екосистемске услуге у заштићеним кречњачким подручјима – 
покретачка снага локалног одрживог развоја“ 
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Улога: партнер 
Тема. Екосистемске услуге, сарадња, укључивање локалних заједница 
 

Посебна сарадња одвијала се у оквиру пројеката које подржава Светски фонд за 
заштиту природе -WWF, у оквиру програма „Паркови Динарског лука (Dinaric Arc Parcs 

Programme), пројекат „Заштићена подручја за природу и људе“ (Protected Areas for Nature and 

People), одобрен за финансирање од стране Шведске агенције за обнову и развој (SIDA).  
Проценат остварења активности износио је 100%. 

 
 
VIII  ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И ОСТВАРЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Процена остварења активности по Програму управљања : 
 

1. Чување, заштита природних вредности – 92,25%, 
2. Активности на културно-историјским вредностима-100%, 
3. Управљање природним ресурсима- 95%, 
4. Истраживачки пројекти- 85,7%, 
5. Градња и уређење простора-84% 
6. Промоција и презентациај подручја-91,66 % 
7. Сарадња – 95% 
8. Оставрени приход-99,99% 

_______________________________________ 
 Остварење програма: 92,95% 

 
Извори оствареног прихода : 
 

1. Прихода које оставује Предузеће од обављања делатности-----------------262.342.130,00 
 
2. Приход од накнада за коришћење вредности парка –--------------------------28.000.000,00 

(наплаћено 20.888.488 динара, односно 74,6%) 
  

3. Наменска средства из Буџета Републике Србије--------------------------------41.407.840,60 
 

  3.1.Стручни послови у шумама сопственика------------------------------------5.700.000,00 
 

 3.2.Суфинансирање из Буџетског фонда за шуме-----------------------------20.017.190,60  
 

-изградња шумских путева----------------------------------------14.653.200,00  
     - заштита шума (набавка феромона и фунгицида) -------------5.363.990,60 

 
  3.3.Суфинансирање Програма управљања -------------------------------------14.977.650,00  

 
            3.4.Суфинансирање пројекта  Министарство туризма---------------------------713.000,00                                                                                                 

 
Укупни приход ----------------------------------------------------------------------332.750.000,60 динара. 
 
Укупан расход------------------------------------------------------------------------322.460.000,60 динара. 
 

ЈП”Национални парк Тара”                                                               
          в.д.директор   
Драгић Караклић -дипл.инг.шум      
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