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Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног предузећа „Национални парк Тара“ ( у даљем тексту
Стратешки план) је основни стратешки документ Јавног предузећа
“Национални парк Тара“-Бајина Башта за период 2018.-2027.годинa.

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја
доноси се на основу Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“ број 15/2016.) а на основу Плана управљања Националним
парком Тара за период 2018-2027.година.

На основу Стратешког плана, доносе се Програми пословања
Јавног предузећа“Национални парк Тара“ за сваку календарску
годину.
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пуно пословно име
Јавно предузеће ,,Национални парк Тара“
Бајина Башта Миленка Топаловић 3

Оснивач Република Србија

Седиште Миленка Топаловић 3 Бајина Башта

Број запослених 185

Делатност 9104-Делатност ботаничких и зоолошких
вртова и заштита природних вредности

Датум оснивања 1993.год.

Бројеви рачуна у банкама

355-1007168-77

205-4949-82

160-119628-92

Матични број 07360355

ПИБ 100760669

В.Д. Директор Драгић Караклић

Надлежно министарство Министарство пољопривреде и заштите
животне средине

Законом о националним парковима (“Службени гласник РС”бр.
39/93, 1993. године основано је Јавно Предузеће “Национални парк
Тара”, као јединствено и самостално Предузеће са потпуном
одговорношћу и седиштем у Бајиној Башти. Предузеће је
регистровано у регистар привредних субјеката број регистарског
улошка 1-584-00.

Основна делатност Предузећа је:

Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних
вредности.

У оквиру наведене делатности Предузеће обавља следеће послове:

1) спречавање активности које могу нарушити основна обележја и
друга својства Националног парка Тара;

2) заштиту, очување и унапређивање: биогеографских обележја
подручја, екосистема и разноврсности изворне флоре и фауне;
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генетског фонда и његовог обнављања; репрезентативних
биолошких, геоморфолошких, геолошких, хидролошких и пејзажних
обележла; репрезентативних облика етнолошког наслеђа и других
културно-историјских вредности;

3) научно-истраживачку активност;
4) културно-образовну активност;
5) презентацију и популаризацију вредности Националног парка Тара;
6) уређивање подручја и изградњу објеката у сврхе очувања,

обнављања и унапређивања природних и културно-историјских
вредности и њихове презентације као и санације и ревитализације
угрожених делова Националног парка Тара,

7) успостављање и развој туристичких, рекреативних и других
развојних функција у коришћењу природних и културно-историјских
вредности Националног парка Тара у границама и на начин којим
ће се обезбедити заштита, очување и унапређивање тих
вредности,

8) праћење стања природних вредности Националног парка Тара и
спровођење задатака и активности утврђених Програмом
управљања  подручјем Националног парка Тара у сарадњи са свим
корисницима (мониторинг).

Предузеће је регистровано и за обављање других делатности у
оквиру којих се ради заштите и унапређења природних вердности
Националног парка Тара обављају и послови:
1) газдовање шума,
2) управљања грађевинским земљиштем које му је пренето на

коришћење,
3) газдовање ловиштем,
4) управљање рибарским подручјем.

2. ИСТОРИЈАТ ЗАШТИТЕ

Први писани документи у вези заштите шума на Тари, проналазе
се у Наредби о чувању и заштити шума из 1820.године којом књаз
Милош покушава да спречи прекомерну сечу шума ( крчење шума),
постављањем средских чувара шума. На подручју Таре, први лугари
као школовани шумари, постављени су 1872.године. Касније, Указом
краља Александра Обреновића из 1895.године, међу првих пет управа
у Србији, формира се и  шумска управа као организациона јединица
са седиштем у Бајиној Башти и поставља се као окружни шумар Јован
А.Буковала које се школовао у Бечу. И ова година се сматра као
почетак организованог, институционог бављења шумарством на
простору планине Таре.
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Почеци заштите природе на подручју које данас покрива
Национални парк "Тара" датирају из 19-ог века. Први писани
докуменат налази се у првој шумској основи за газдинску јединицу
Звезду. Овом основом се шуме на кањонским странама, планине
Звезде, према реци Дрини и Брусничком потоку одређују за заштитне
шуме у којима се забрањује и не планира искоришћавање шума као
природног ресурса.

Убрзо после формирања Завода за заштиту природе Србије
(1948), отпочео је систематски рад на просторној заштити природних
вредности издвајањем резервата. Завод, 1950-те године доноси
решења о стављању под заштиту државе шест резервата на планини
Тари, и то: Било, Брусница, Црвене Стене, Црвени Поток, Љути Брег,
и Под Горушицом. Решењем из 1957.године, формира се резерват
„Рачанска Шљивовица“, а 1961. године и резерват „Караула Штула“.
Током 1971. године проглашава се резерват „Звезда“ и формира
Регионални парк природе „Звезда“. Укупно заштићена површина у
категорији резервата природе и регионалног природног парка, крајем
1971. године износила је 2.693,96 хектара.

Највећи део  планине Таре, проглашен је заштићеним добром-
Националним парком 1981.године Законом о Националном парку
„Тара“ ("Службени гласник СР Србије" бр. 41/81) у укупној површини
од 19.175,00ха. а као управљач одређује се Самоуправна интересна
заједница за Национални парк Тара при Шумској управи Бајина Башта
све до  1990. године, када се оснива Предузеће за заштиту и развој
подручја Националног парка Тара, као самостално предузеће.
Скупштина Србије 30.јуна 1990.године оснива Јавно предузеће
"Национални парк Тара" као управљача Националног парка Тара.

Од тада до данас извршено је низ допуна и измена постојећег
Закона и то: 1983, и 1988. године, да би 1993. године био донет Закон
о националним парковима ("Службени гласник Републике Србије" бр.
39/93.), којим се потврђује заштићено добро у границама од
19.175,00ха. Новим Законом о националним парковима (“Службени
гласник Републике Србије“ бр.84/15), Национални парк Тара
проширен је на површину од 24.991,82 ха, за подручје села Заовине и
део подручје у Перућцу.

3. МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Мисија Јавног предузећа “Националног парка Тара” као
управљача заштићеног подручја-националног парка, је заштита свих
вредности због којих је подручје проглашено као заштићено подручје,
очување и унапређење стања природних и културних вредности,
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унапређење стања природних ресурса кроз планско и одрживо
коришћење шума, вода и ловне фауне, презентација и популаризација
подручја и одрживи развој подручја у складу са дефинисаним
приципима заштите природе.

Предузеће спроводи концепт интегралног управљања
природним ресурсима са циљем да се одрживим коришћењем
природних потенцијала шумских подручја и пословних капацитета
Предузећа, обезбеди добит која ће омогућити спровођење мера
заштите и унапређења стања шума као и развој пословних капацитета
Предузећа. Привредна функција шума подразумева коришћење шу-
мских производа и валоризацију општекорисних функција шума ради
оставривања позитивних пословних резултата.

4. ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Визија Јавног предузећа „Национални парк Тара“ као управљача
Националним парком је да сачува и унапреди природне и створене
вредности у Националном парку Тара, тако да ово заштићено подручје
остане, како у Србији, тако и у Европи, подручје разноврсних
екосистема и истакнуих предеоних целина, подручје са најочуванијим
шумским заједницама  у региону, очуваним културним наслеђем,
предеоним целинама  са традиционалном градњом, локалним
заједницама које се баве  одрживом пољопривредом, шумарством,
традиционалним занатима и екотуризмом.

Јавно предузеће ,,Национални парк Тара“ се развија у правцу
профитабилног и респектабилног предузећа за управљање
заштићеним добром од националног интереса, управљањем
природним шумским подручја, ловним и риболовним подручјем на
принципима одрживог коришћења и развоја.

5. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање у ЈП „Национални парк Тара“
обухвата скуп односа између директора, надзорног одбора, власника,
односно, Владе Републике Србије као представника власника,
запослених и других заинтересованих страна.

Циљ корпоративног управљања је да се постигне максимални
ниво ефикасности и профитабилности Предузећа, одговорно
понашање и пословање Предузећа, као и транспарентност
пословања.
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Имајући све то у виду, ЈП „Национални парк Тара“ усмерава
своје активности у правцу прилагођавања свога пословања новим
захтевима. У том правцу је донета Одлука о усклађивању пословања
ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта са Законом о јавним
предузећима (“Службени гласник РС” број 102/2016, одлука 05 број
023-11819/2016).

Основне организационе јединице су сектори, а унутрашње
оргенизационе јединице су: службе и радне јединице.

Радом организационих јединица руководе:
- Сектором – Руководилац сектора;
- Службом – Руководилац службе;
- Радном јединицом – Руководилац радне јединице.

У оквиру организационих јединица Предузећа обављају се
послови разврстани у четири сектора који :

1. Сектор планирања, заштите и развоја – Милица Томић,
2. Сектор коришћења шума – Душко Јелисавчић,
3. Сектор економско-финансијских – Даница Караклић,

послова и рачуноводства,
4. Сектор општих и правних послова – Милорад Новаковић.

Именовања директора и чланова надзорног одбора
Ред.
бр. Функција Име и презиме Број решења Датум

решења

1 ВД Директор Драгић
Караклић

24 Број: 119-
1938/2015 24.02.2015.

2 Председник
Надзорног одбора

Предраг
Петровић

24 Број: 119-
4851/2015 14.05.2015.

3 Члан Надзорног
одбора Милоје Савић 24 Број: 119-

10656/2013 11.12.2013.

4 Члан Надзорног
одбора

др Стана
Божовић

24 Број: 119-
12251/2017 08.12.2017.

5 Члан Надзорног
одбора

Ведрана
Перовић

24 Број: 119-
10656/2013 11.12.2013.

4 Члан Надзорног
одбора Драган Ђурић 24 Број: 119-

10656/2013 11.12.2013.

Организациона шема у Предузећу:
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Надзорни одбор

Директор

Служба чувара заштићеног подручја Сектор планирања, заштите и развоја

Служба
планирања, пројектовања, заштите и

уређења
Служба за гајење и заштиту шума

Служба за заштиту и унапређење лова
и рибилова

Служба за
информисање, презентацију и

туризам

Служба за газдовање приватним
шумама

Сектор коришћења шума

Радна јединица Митровац Радна јединица Предов крст

Радна јединица Комуналне шуме Служба транспорта и механизације

Сектзор економско финансијских
послова

Комерцијална служба Служба набавке

Служба финансијске оперативе Служба рачуноводства

Сектор опшрих и правних послова

Служба општих и правних послова

Комисија за ревизију
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1. СТРАТЕГИЈЕ

Област заштите природе и управљање националним парковима
нормативно је регулисана  Законом о заштити природе („Службени гласник
РС“број 36/09, 88/2010 и 14/2016), Законом о националним парковима
(„Службени гласник РС“ број 84/2015) и другим законским и подзаконским
актима који се непосредно или посредно односе на заштиту природе и
заштићена добра.

Поред примене закона и подзаконских аката, за нормативно
регулисање ове области значајну су и стрататешки документи и донешене
стратегије.

Хармонизација правних прописа из области заштите животне средине
и природе са прописима Европске уније, која је у току, у области заштите
животне средине и природе, узима  у обзир и примењује европске и светске
стандарде. Такође, унапређењу и усклађивању заштите природе доприноси
и примена одредби и принципа међународних конвенција чији је наша
земља потписник.

Јавно предузеће „Национални парк Тара“ као управљач заштићеног
добра од националног интереса – Националног парка Тара, препознато је и
у својим стратешким плановима темељи се на следећим стратегијама:

- Нациoнална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и
добара, ("Службени гласник РС" бр. 33/2012);

- Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од
2011. до 2018.

- Национални програм заштите животне средине,
("Службени гласник РС" бр. 12/2010);

- Стратегија развоја шумарстава („Службени гласник РС”, број 59/06).

Природна богатства су државна имовина, чије се коришћење
спроводи под условима и на начин предвиђен законом.

2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

Стратешки циљеви Предузећа дефинишу опште циљеве развоја
Предузећа и опредељујуће мере за постизање тих циљева.

ОПШТИ ЦИЉЕВИ

- Очување и унапређење постојећих природних и створених
вредности, као  и укупне предеоне, геолошке и биолошке
разноврсности,
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- Унапређење и наменско коришћење природних вредности
подручја, кроз обезбеђење стабилности екосистема,
побољшање њиховог укупног стања и одрживо управљање
ресурсима.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ

- Очување квалитета основних чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште), заштита од буке и обезбеђење
адекватног управљања отпадом,

- Заштита, очување и презентовање културно-историјских
вредности и знаменитости,

- Очување пејзажних и амбијенталних вредности простора, као
препознатљивог визуелног израза простора,

- Планско коришћење простора у складу са наменом простора,
- Одрживи развоја 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 јавносоти о вредностима подручја парка кроз
разноврсне едукативне и интерпретативне садржаје за
посетиосце свих узраста и способности,

- Научно истарживачки и образовни раа произилазе из стања
природних и створених вредности и потребе њихове заштите,
очувања и унапређења,

- Унапредити иформативно-презентационе и едукативне садржаје
парка како би се омогућио јединствени доживљај и обезбедило
ефикасно управљање посетиоцима подручја парка.

3. ПЛАНИРАНЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

Дугорочним планом постављен је стратешки циљ Предузећа, а
то је да са једне стране обезбеди услове за заштиту и очување
заштићеног подручја а са друге стране да спроводи одрживо
газдовање шумама и шумским земљиштем, на начин и у обиму којим
се трајно одржава и унапређује њихова производна способност,
биолошка разноврсност, способност обнављања и виталност и
унапређује њихов потенцијал за ублажавање климатских промена, као
и њихова економска, еколошка и социјална функција.
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3.1. ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ

Стратешко планирање у области заштите природе заснива се на
очување и унапређење постојећих природних и створених вредности,
као  и укупне предеоне, геолошке и биолошке разноврсности. Посебни
су значајни циљеви и мере на заштити угрпжених, заштићених и
ретких врста биљака и животиња.

Стање природних и створених вредности и потребе њихове
заштите, очувања и унапређења дефинише и приоритетне задатке
научно истарживачког и образовног рада.

Посебне активности на заштити природних вредности односиће
се на заштиту и очување свих вредних локалитета по режимима
заштите а посебно резервата природе са Панчићевом омориком,
ендемичним и реликтим заједницама, ретким и заштићеним врста
биљака и животиња.

Планирање у области заштите животне средине, односи се на
заштиту и очување земљишта, вода и ваздуха, управљање отпадом и
комуналним водама, уклаљању  свих фактора који нарушавају
животну средину и природу.

3.2. ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ

Стратешко планирање у области створених вредности односи
се на заштиту, очување и презентацију културно – историјских
вредности Националног парка Тара (посебно манастира Рача,
средњовековног града Солотника, некрополе стећака у Перућцу и
Растиштима – листа Светске културне баштине), очување објеката
традиционалне градње, дрвених цркви, видиковаца и предеоних
целина.

3.3. ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

Основни природни ресурси Националног парка Тара су изузетно
квалитетни и очувани шумски комплекси, изузетно висока биолошка
разноврстност биљног и животињског света, богатско ловне и
риболовне фауне. Газдовање шумама у Националном парку Тара
заснива се на принципим одрживог коришћења шума, очувања
високих, пребирних шума, четинара и лишћара, као и очување
мешовитих реликтних шума са Панчићевом омориком.

Стратегија развоја шумарства Републике Србије („Службени
гласник РС”, број 59/06) донета је од стране Владе Републике Србије
6. јула 2006. године. Стратегија дефинише основне принципе
шумарског сектора кроз: повећање шумовитости са 27,6% на 31,7%,
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до 2010. године, односно 41,4%, до 2050. године. Такође, пројектовано
је и одговарајуће повећање годишњег прираста и повећање годишњег
етата, уз промену структуре шума, односно повећање учешћа високих
шума.

Планирање газдовање шумама је скуп свих радњи и поступака који
се изводе у циљу израде планских докумената, идносно основа
газдовања шумама .У планском периоду планирано је:

- Израда прве Основе газдовања шумама за газдинску јединицу
„Заовине“ за период 2018-2027. године,

- Израда Основе газдовања шумама за газдинску јединицу
„Комуналне шуме“ (за период важења 2019.- 2028. год.), година
израде 2018. године,

- Израда Основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Тара“
(за период важења 2021.-2030. год.), година израде 2020.
године,

- Израда Основе газдовања шумама за газдинску јединицу
„Звезда“ (за период важења 2022.-2031. год.), година израде
2021. године,

- Израда Програма газдовања шумама сопственика на територији
Општине Бајина Башта (за период важења 2022.-2031. год.),
година израде  2021. године,

- Израда Основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Црни
врх“ (за период важења 2023.-2032. год.),година израде 2022.
године.

3.4. ГАЈЕЊЕ ШУМА

Гајење шума представља основну делатност Предузећа која
обухвата планско спровођење мера обнављања, неге и подизања
нових шума, као и производњу шумског репродуктивног материјала.
Активности на нези и обнављању шума подразумевају неговање
засада и пошумљених површина, пошумљавање голети и површина
насталих процесом сушења шума, као и сакупљање семена и
производњу садног материјала у постојећим шумским расадницима.

У циљу поштовања основних принципа трајности шумске
производње, увећања шумског фонда и вршења основне делатности,
производњa квалитетног шумског семена и садног материјала
одвијаће се у постојећа два расадника. Вршиће се и редовни
здравствени прегледи регистрованих  шумских расадника „Калуђерске
баре“ и „Луг“ у циљу  производње  репродуктивног материјала шумског
дрвећа (семена, садница), као и школовање шумског и декоративног
садног материјала, као и производња лековитог биља. У циљу
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обезбеђења репродуктивног материјала организоваће се сакупљање,
дорада и стављање у промет репродуктивног материјала семена
четинарских и лишћарских врста.

Посебна појачана активност планирана је на узгоју лековитог биља
кроз реализацију пројекта „Одрживо коришћење и очување природних
вредности лековитих биљака кроз развој плантаже узгоја лековитог и
ароматигног биља“ који се финансира у оквиру Програма-Протокол
Антонионе за сектор заштите животне средине (број пројекта 06-00-
72/2013-03/ENV4).

3.5. ЗАШТИТА ШУМА

Заштита шума обухвата систем мера и активности које се
спроводе ради спречавања, сузбијања и отклањања последица
штетног дејства биотичких и абиотичких штетних утицаја: биљних
болести, инсеката, глодара, дивљачи, стоке, човека, ледолома, суше,
шумских пожара и других елементарних непогода. Активности на
заштити шумских екосистема вршиће се кроз праћење стања шума на
постављеним огледним површинама. Посеба активност на заштити
шума, одвијаће се кроз мониторинг инсеката односно сипаца
поткорњака и њихово сузбијање применом феромонских клопки.
Поред сузбијања поткорњака, у циљу заштите шума од даљег
сушења, вршиће се и третирање пањева фунгицидима како би се
спречило ширење гљива трулежница корена.

3.6. КОРИШЋЕЊЕ ШУМА

Стање шумских екосистема и потреба очувања шумских
заједница са једне стране, као и потреба одрживог коришћења  и
унапређења њиховог стања, са друге стране, одређују и приоритетне
задатке и активности у управљању шумским стаништима. Кроз систем
пребирног газдовања обезбеђује се трајност и очуваност шумских
заједница. Коришћење шума представља валоризацију свих
претходних радова, превасходно узгојних, примену одговарајућих мера
заштите, уопште рационалног управљања шумским ресурсима.

Активност на коришћењу шума обухвата спровођење годишњих,
редовних планова сеча обнављања и плана проредних сеча, у складу
са основама газдовања шумама у државним шумама. По плану сеча
обнављања и плану проредних сеча, у четири газдинске јединице,
просечно се годишње дозначи до 40.000м3 бруто дрвне запремине,
што је по десетогодишњем плану до 400.000 м3. На основу дозначене
дрвне запремине, планирана се производња дрвних сортимената и
приход од дрвних сортимената.
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3.7.ШУМЕ СОПСТВЕНИКА

Стратешки циљеви у газдовању шумама сопственика
дефинисани су Програмом газдовања шумама сопственика за период
2012-2021.година.

Стратешки и дугорочни циљеви су: унапређивање стања
постојећих шума и повећање површине под шумом уз сагласност
власника - сосптвеника шуме. У шумама сопственика просечно,
годишње се дозначи до 15.000 м3, што у планском периоду износи до
150.000м3.

3.8. ЛОВСТВО И РИБАРСТВО

Стратешко планирање и управљање ловном и риболовном
фауном темељи се на очувању и унапређењу стања постојећих
популација ловне и риболовне фауне са могућношћу реинтродукције
врста чија је овај простор природно станиште.

У области газдовања дивљачи, стратешко опредељење
Предузећа представља очување и унапређење генетског потенцијала,
бројности и квалитета популација појединих врста дивљачи применом
одговарајућих мера одрживог газдовања популацијама дивљачи и
њиховим стаништима.

Ловиштем Националног парка Тара, газдује се на основу Ловне
основе за ловиште „Тара“ са периодом важења 2017-2027. година.
Риболовним водама и риболовном фауном газдује се на основу
Програма управљања рибарским подручјем у Националном парку
„Тара“ за период 2013. – 2022. годину.

3.9. ТУРИЗАМ, ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ИНФОРМИСАЊЕ

Стратешки планови у развоју туризма односе се на развој
екотуризма, туризма у руралним подручјима, рекреативног и спортског
туризма.Прецизније смернице за развој одрживог туризма даје Мастер
план развоја туризма као и  Просторни план посебне намене подручја
Националног парка Тара. Основне активности  и задаци на развоју
туризма, у наредном периоду виде се у :

- дефинисању специфичне понуде Парка,
- организовању постојећих капацитета и сарадњи свих

субјеката који се баве туристичком понудом,
- подизање квалитета смештаја и услуга (без обзира на

власничку структуру) на подручју Националног парка
поштујући највише еколошке стандарде, и уз коришћење
локалних производа,
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- градња објеката у складу са природним амбијентом и уз
поштовање еколошких стандарда,

- обезбедити максимално коришћење локалних ресурса (храна,
традиционални производи, сувенири, услуге...),

- успостављање боље и сталне сарадње са носиоцима
туристичке понуде унутар и у окружењу парка у сврху
подизања укупног квалитета понуде.

Презентација, популаризација заштићеног подручја и
информисање су основне делатности у управљању заштићеним
подручјем.Вршиће се 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). Информативна активност огледаће се и кроз израду
и редовно ажурирање Информатора о раду, ажурирање сајта
Предузећа.

Презентација  Националног парка Тара вршиће се у складу са
годишњом програмима презентације простора у постојећим и
новоизграђеним центрима за посетиоце, као и кроз посебне програме
водича и туристичке понуде.

3.10. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Стратешко планирање инвестиција односи се на инвестиције
реконструкције објеката који су у функцији управљања Националним
парком, у функцији газдовања шумама, путној и саобраћајној
инфраструктури, инвестиције на уређењу простора, као и
инвестирање у опрему и механизацију.

Планиране инвестиције на објектима који би се ставили  у
функцију управљања Националним парком Тара су реконструкција
објекта бараке на Митровцу у Едукативни центар Митровац,
реконструкција постојећег објекта (штала) у објекат музеја за потребе
промоције –Музеј шумарства Предов Крст, реконструкција објеката на
Омару у сеоско домаћинство, санација објекта у Шљивовици,
Предовом Крсту и Батури и изградња центра за посетиоце на
Калуђерским Барама и улазних капија на Калуђерским Барама и
Перућцу. Такође, објекти који би служили промоцији подручја су и
опремање музеја посвећеног Јосифу Панчићу у Заовинама, уређење
етно домаћинства на Калуђерским Барама.

Инвестиције на уређењу простора односе се на уређење
видиковаца, излетишта, шетних стаза, туристичке инфраструктуре.
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Шумске саобраћајнице су грађевински објекти који чине техничку
инфраструктуру шума чија је основна намена извршење послова
газдовања шумама. Шумске саобраћајнице су примарне -шумски
путеви и секундарне - шумске влаке.

Шумски путеви су основна средства Јавног предузећа
„Национални парк Тара”. Планирање њихове изградње се врши у
оквиру основа газдовања шумама. Дугорочни стратешки циљ
Предузећа у области инвестирања у шумске путеве кроз делатност
њихове изградње је достизање циљне отворености шума свих делова
Предузећа и  постизање оптималне густине мреже шумских путева.

Инвестирање у опрему и механизацију односи се на набавку
неопходне опреме за стручне службе као и механизације и возила за
потребе газдовања шумама. Садашње стање механизације због своје
старости и немогућности набавке оригиналних резервних делова
захтева велике трошкове одржавања и неефикасност истих.
Постепено, стварају се  услови да се инвестира у механизацију и
возни парк, чиме се директно смањују трошкови одржавања и
повећава ефикасност коришћења шума.
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III МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА

1. Анализа тржишта и политике цена
2. Маркетинг активности и сарадња
3. Људски ресурси
4. Интересне групе
5. Управљање ризицима
6. SWOT анализа и PEST анализа
7. Kључни индикатори успеха
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Предузеће од свог оснивања систематски ради на унапређивању
своје организације и развоју делатности. Активности развоја се
спроводе и остварују кроз израду и реализацију развојних и других
пројеката и програма у сарадњи са научним и стручним
институцијама. Развојни програми се односе на институционални
развој и унапређење стања ресурса. Друге едукативне и развојне
активности се реализују кроз организацију саветовања, семинара и
округлих столова, међународну сарадњу, издавачку делатност и др.

Развојне активности Предузећа спроводиће се у правцу очувања и
унапређења стања природних и створених вредности и одрживог
коришћења свих потенцијала шума, уз изградњу тржишно и према
купцима орјентисаног предузећа заснованог на профатибилности и
повећању конкурентноси.

1. АНАЛИЗА ТРЖИШТА И ПОЛИТИКА ЦЕНА

Анализа окружења у којем делују Предузеће,представља оквир
за обликовање темељног стратешког усмерења које се исказује кроз
визију и мисију и осликава кроз стратешке приоритете и циљеве,
иницијативе и програме. Како би концепција стратегије Предузећа
испунила свој основни циљ – постизање бољих пословних резултата у
будућем раздобљу, она свакако мора бити усклађена с околином
Предузећа. Анализа окружења или околине подразумева
истраживање свих релевантних чинилаца како спољног тако и
унутрашњег окружења са сврхом идентификације стратешких
чинилаца који одређују тренутни конкурентски потенцијал и будућност
Предузећа.

Управљајући ресурсима који су на располагању, Предузеће на
тржишту остварује следеће приходе:

-приход од коришћења шума,
-приход од продаје на стоваришту,
-приход од производа расадника,
-приход од ловног туризма,
-приход од продатих риболовних дозвола,
-приход по основу услуга смештаја и продаје сувенира,
-приход од накнада за коришћење Националног парка.

Приход од коришћења шума настаје на основу производње и
продаје дрвних сортимената. Производња дрвних сортимената врши
се на основу годишњег плана газдовања шумама.Потражња за свим
врстама дрвних сортимената је на високом нивоу. Предузеће своје
производе пласира углавном на домаћем тржишту. Купци –
дрвопрерађивачи купују техничко дрво за даљу обраду. На тржишту
производа од дрвета наставља се раст производње чврстог биогорива
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– дрвени пелет, што за резултат има повећану тражњу за огревним
дрветом као и за целулозним дрветом четинара, основним
сировинама од које се производи дрвени пелет. Огревним дрветом
Предузеће снадбева локално становништво и синдикалне
организације. Осим тога огревно дрво се даје и као помоћ социјално
угроженим физичким лицима.

И поред вишегодишње примене мера спречавања даљег
сушења шума и пренамножавања поткорњака, кроз санитарне сече
дозначи се и посече око 5.000 м3 дрвних сортимената, углавном
четинара. Како се у овим сечама значајно мења квалитет добијених
дрвних сортимената, приходи које ово Предузеће остварује се
смањују. Велики проценат учешћа има целулозно дрво четинара које
својом тржишном ценом не може надоместити финансијски губитак
остварен из санитарних сеча. Обзиром на то, да на тржишту трнутно
влада велика потражња за овим сортиментом, потребно је извршити и
значајну корекцију цене овог сортимента у односу на предвиђених 4%.

Промена цена дрвних сортимената планира се у складу са
повећањем трошкова производње дрвних сортимената (трошови сече
и израде дрвн. сортимената од стране других предузећа, трошови
зарада запослених секача, трошови горива и друго). Промена цена
дрвних сортимената  биће у оквирима пројектоване инфлације и у
складу са захтевима Фискалне стратегије за 2018. годину са
пројекцијама за 2019. и 2020. годину.

Приход од продаје на централном стоваришту остварује
се продајом дрвних сортимената на Стоваришту у Бајиној Башти.
Планирано повећање цена од продаје на овом стоваришту  износи
4,0%.На формирање цене дрвних сортимената на стоваришту утичу
трошкови транспорта, манипулације на стоваришту и закуп
стоваришта. С обзиром да транспорт у највећем % учествује у
формирању ове цене, потребно је, због цене нафте и нафтних
деривата, повећати ову цену 4,0%.

Приход од производа расадника остварује се продајом садног
материјала и лековитог биља. Највећим делом садни материјал се
користи за пошумљавање сопствених површина.

На овом тржишту постоји велика конкуренција државних и
приватних расадника. Поред производње лековитог биља и украсног
садног материјала за домаће тржиште, због новонасталог стања у
шумским екосистемима (сушење шума, шумски пожари) јавља се
потреба за интезивирањем производње шумског садног материјала.
Производња шумског садног материјала у највећој мери биће
пласирана на локално тржиште.
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Приход од ловног туризма и риболова није значајан у укупном
приходу, активности у овој области везане су на управљање
популацијама ловних врста дивљачи и на спортски риболов.

Због ранијих фаза реструктурирања, Предузеће се више не бави
угоститељством у правом смислу те речи. С обзиром да већ постоје
објекти (три лугарнице: Митровац, Предов Крст и Шљивовица)
Предузеће се бави пружањем услуга преноћишта. У току године, у тим
објектима, организујемо и едукацију деце у тзв. Кампу младих
ренџера. Кампови се одржавају током зимског и летњег распуста.

Предузеће ће настојати да посетиоцима пружи и додатне
садржаје и на тај начин  привуче већи број гостију.Извршиће се и
одређена улагања у постојеће објекте у виду текућег одржавања.

Висина накнада утврђена је Одлуком о накнадама за
коришћење подручја Националног парка Тара, на коју је сагласност
дало Министарство животне средине, рударства и просторног
планирања Републике Србије. Одлука је објављена у “Сл. гласнику
РС” број 48. 01. јула 2011. године. Увећање прихода од накнада
планира се на основу проширења граница Националног парка
површине од 6.000 ха.Планирано просечно повећање цена на нивоу
Предузећа је мање од 3,0%.

Планирано повећање цена вршиће се на основу одлуке о
ценама, након добијања сагласности Владе Републике.

2. МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ И САРАДЊА

Улога маркетинга у Јавном предузећу „Национални парк Тара“ је
да промовише производе и услуге које Предузеће пружа локалној
заједници и широј јавности, као и да промовише и популаризује само
заштићено подручје.

Маркетинске активности, односно промоција производа и услуга
врши се преко званичног сајта, штампаног пропагандног материјала
који се дели у центрима за посетиоце, информативним пунктовима,
званичним манифестацијама и сајмовима.

Информативно-пропагандне активности вршиће се и кроз
континуирану 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 активности у парку, еко кампови и друго).

Сарадња са локалном заједницом одвијаће се кроз све већу
заступљеност локалне заједнице и заинтересованих субјеката за
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развојне и одрживе пројекте. У току године очекује се формирање
Савета корисника парка и улазак заинтересованих субјеката у складу
са Законом о националним парковима. Посебна активност одвијаће се
са локалним становништвом кроз едукативне програме о
могућностима органске производње, екотурузма и других развојних
пројеката у самом парку.

Сарадња ће се одвијати и са другим значајним субјектима на
територији Националног парка Тара и локалном самоуправом.

Сарадња са невладиним организацијама одвијаће се кроз
подршку пројекта који доприносе промовисању подручја, подизању
еколошке свести, пројекти из екотуризма и свим развојним пројектима.
Подручје парка је изузетно атрактивно за различите спортске
манифестације авантуристичког карактера.

Сарадња и размена искустава одвијаће се непосредно између
самих националних паркова и других заштићеним добрима, као и
преко активности Асоцијације националних паркова и заштићених
подручја Србије. Сарадња између паркова и заштићених добара
вршиће се и у оквиру Асоцијације паркови Динарида, посебно на
обуци, размени искустава, заједничким прекограничним пројектима и
друго.

3. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Покретач развоја и предуслов за успешно остваривање циљева
Предузећа су људски ресурси. Захтеви у односу на постојеће кадрове
намећу неопходност сталног унапређења нивоа знања и способности
запослених, промену структуре запослених.

Тренутно стање људских ресурса у Предузећу је:
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Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред.
број

Сектор/Организац
иона јединица

Број
систем
атизов
аних

радних
места

Број
извр
шила

ца

Број
запосл
ених

по
кадров

ској
евиден

цији

Број
запос
лених

на
неод
ређе

но
врем

е

Број
запос
лених

на
одре
ђено
врем

е

ВСС ВС ВКВ ССС КВ ПК НК УКУПНО

Оства
рено
31.12.
2017

План
31.12.
2018

Оства
рено
31.12.
2017

План
31.12.
2018

Оства
рено
31.12.
2017

План
31.12.
2018

Оства
рено
31.12.
2017

План
31.12.
2018

Оства
рено
31.12.
2017

Пла
н

31.1
2.20
18

Оства
рено
31.12.
2017

План
31.12.
2018

Оства
рено
31.12.
20__

План
31.12.
2018

Оства
рено
31.12.
2017

План
31.12.
2018

1 Директор 1 1 1 1 / 1 1 / / / / / / / / / / / / 1 1
2 Заменик директора 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
3 Служба чувара

заштићених подјучја 10 7 7 7 / 1 1 / / / / 6 8 / / / / / / 7 9

4
Сектор

планирања,заштите и
развоја

52 43 43 41 2 17 19 1 1 / / 15 18 4 4 / / 6 6 43 48

5 Сектор коришћења шума 109 103 103 101 2 10 12 / / 23 25 18 17 / / 52 56 103 110

6
Сектор економско-

финансијских послова и
рачуноводства

23 22 22 22 / 6 6 4 4 / / 11 11 / / / / 1 1 22 22

7 Сектор општих и правних
послова 10 9 9 8 1 2 3 1 1 / / 1 1 / / 1 1 4 4 9 10

8

9

10

11

12

13

14

15

16

…
УКУПНО: 206 185 185 180 5 37 42 6 6 / / 56 63 22 21 1 1 63 67 185 200
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Планирана структура запослених
Квалификациона структура Старосна структура

Редни
број

Опис
Запослени Надзорни одбор/Скупштина

Редни
број Опис

Број
запослених
31.12.2017.*

Број
запослених
31.12.2018.

Број на дан
31.12.2017.*

Број на дан
31.12.2018

Број на дан
31.12.2017.*

Број на дан
31.12.2018.

1 ВСС 37 42 4 5 1 До 30 година 6 27
2 ВС 6 6 / / 2 30 до 40 54 56
3 ВКВ / / / / 3 40 до 50 62 61
4 ССС 56 63 / / 4 50 до 60 56 55
5 КВ 22 20 / / 5 Преко 60 7 1
6 ПК 1 1 / / УКУПНО 185 200
7 НК 63 68 / / Просечна старост 47

УКУПНО 185 200 4 5 *Претходна година
*Претходна година

Структура по полу Структура по времену у радном односу

Редни
број Опис

Запослени Надзорни одбор/Скупштина
Редни
број Опис

Број
запослених
31.12.2017.*

Број
запослених
31.12.2018.

Број на дан
31.12.2017.*

Број на дан
31.12.2018.

Број на дан
31.12.2017.*

Број на дан
31.12.2018.

1 Мушки 148 163 3 3 1 До 5 година 14 35
2 Женски 37 37 1 2 2 5 до 10 23 24

УКУПНО 185 200 4 5 3 10 до 15 21 21
*Претходна година 4 15 до 20 23 23

5 20 до 25 23 23
6 25 до 30 23 23
7 30 до 35 37 37
8 Преко 35 21 14

УКУПНО 185 200
*Претходна година
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Полна структура запослених
на дан 31.12.2017.

Старосна структура запослених
на дан 31.12.2017.

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА“ за период 2018–2027.

ЈП “Национални парк Тара“-Бајина Башта 26

30-40 40-50 50-60 > 60

Бр. запослених 31.12.2017.

Бр. запослених 31.12.2018.

Полна структура запослених
на дан 31.12.2017.

Старосна структура запослених
на дан 31.12.2017.
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Бр. запослених 31.12.2017.

Бр. запослених 31.12.2018.

Мушки

Женски

Старосна структура запослених
на дан 31.12.2017.
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4. ИНТЕРЕСНЕ ГРУПЕ

Јавно предузеће „Национални парк Тара“ идентификовало је следеће
интересне стране као најважније за пословање предузећа:

- оснивач Предузећа,
- надлежна министарства,
- власници и корисници шума (приватни власници шума,  Српска

православна црква, задруга,и корисници заштићених подручја),
- произвођачи и прерађивачи шумских производа (дрвна индустрија,

мала предузећа и занатске радње, произвођачи еколошки здраве
хране, пољопривредни произвођачи и др),

- корисници здравствених и рекреационих функција шуме,
- туристичке организације,
- локалне заједнице и становништво,
- корисници ловних и рибарских подручја,
- учесници на тржишту,
- запослени,
- добављачи,
- финансијске институције,
- медији,
- локална самоуправа,
- образовне и истраживачке институције,
- владине и невладине организације, као и појединици.

5. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима представља континуиран процес и захтева
стално ангажовање у циљу правилне идентификације ризика којима је
Предузеће изложено као и мерама превенције у циљу идентификације
техника за превенцију од нежељених ефеката реализованих догађаја који
имају материјално значајне последице по пословање Предузећа. Предузеће
је стратешки опредељено да ресурсом који му је поверен газдује по
принципу „доброг домаћина“, унапређивањем стања ресурса и вођењем
рачуна о начину гајења, заштите и коришћења шума као и укупним
резултатима у пословању.

Управљање ризицима у Предузећу је усмерено на настојање да се у
ситуацији непредвидивости финансијских тржишта потенцијални негативни
утицаји на финансијско пословање Предузећа сведу на минимум.
Управљање ризицима обавља руководство Предузећа.
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5.1.ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским
ризицима: тржишни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности.

Тржишни ризик

Тржишни ризик је ризик да ће фер вредност или будући токови
готовине финансијског инструмента флуктуирати због промена тржишних
цена.

Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик финансијског губитка за Предузеће ако друга
уговорна страна у финансијском инструменту не испуни своје уговорне
обавезе. Кредитни ризик превасходно проистиче по основу потраживања из
пословања.

Изложеност Предузећа кредитном ризику по основу потраживања из
пословања зависи највише од индивидуалних карактеристика сваког
појединачног купца. Предузеће нема значајне концентрације кредитног
ризика јер учешће највећег појединачног купца не прелази 10% укупних
прихода од продаје.

Предузеће анализира кредитни бонитет сваког новог појединачног
купца пре него што му се понуде стандардни услови продаје. Такође, за
сваког купца је установљен кредитни лимит који представља максимални
дозвољен износ потраживања.

Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да ће Предузеће бити суочено са
потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза. Предузеће
управља својом ликвидношћу са циљем да, колико је то могуће, увек има
довољно средстава да измири своје доспеле обавезе, без неприхватљивих
губитака и угрожавања своје репутације.

На ликвидност Предузећа негативно се одражава сезонски карактер
пословања.

Сеча и израда дрвних сортимената, као и тражња за тим производима
је највећим делом сезонског карактера.

У правцу одржавања континуиране ликвидности Предузећа,
руководство примењује одговарајуће мере и поступке, да се ограничени
ресурси правилно усмере у времену према кључним функцијама
пословања.
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5.2. РИЗИЦИ У ШУМАРСТВУ

Пословање Предузећа изложено је различитим ризицима у
шумарству. Предузеће је стратешки опредељено да ресурсом који му је
поверен, газдује по принципу „доброг домаћина“, унапређивањем стања
ресурса и вођењем рачуна о начину гајења, заштите и коришћења шума као
и укупним резултатима у пословању.

Ризици су изазвани природним појавама или људским фактором.
Најчешћи ризици везани су за појаву шумских пожара, појаву ветролома и
снеголома, најезду инсеката, појаву клизишта и одрона земљишта што
отежава пословање у шумарству.

Предузеће настоји да са својим стручним службама ове ризике спречи
или доведе до минимума. Спроводе се превентивне и директне мере
заштите шума од пожара организовањем противпожарне заштите,
благовремено уклањање сувих и болесних стабала из шуме, праћење
сушења шума и најезде инсеката применом феромонских клопки,
благовремено одржавање путева и путног земљишта, санација клизишта и
одрона.

Ризици у коришћењу шума често су везани и за неблаговремено
извођење радова од стране одабраних извођача на терену, односно
кашњење у поштовању рокова у сечи и изради дрвних сотримената. Да би
се овај ризик избегао и ублажио, настоји се одабрати најбољи понуђач,
врши се редовни надзор над извођењем радова, у крајњем случају,
примењују се казнени поени и елиминација извођача из уговорених радова.

Ризик у шумарству везан је и за незаконите радње, као што је
бесправна сеча дрвећа и новогодишњих јелки, крађа дрвних сортимената,
криволов, експлоатација минералних сировина и слично. Да би се овај
ризик избегао и ублажио, у чувању и контроли подручја, појачане су
активности на терену службе чувара шума, као и службе лова и риболова.
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6. SWOT АНАЛИЗА И PEST АНАЛИЗА

6.1. SWOT АНАЛИЗА

Анализа окружења и идентификација стратешких чинилаца може се
сагледати као основ за одлучивање у процесу дефинисања стратегије.
Најједноставнија и најчешће кориштена метода за анализу окружења је
метода SWOT анализе. Кроз овај методолошки оквир процењује се
стратешка ситуација (тренутна позиција) и перспективе Предузећа. Метода
SWOT анализе није метода за проналажење решења, већ првенствено
метода којом се на систематичан начин дефинишу фактори који утичу или
могу утицати на развој подузећа.

SWOT анализа претходи дефинисању стратешких алтернатива и
избору оптималне стратегије. Познавање снага, слабости, могућности и
претњи осигурава постављање реалистичних циљева, усмерених на
приоритетна подручја и пројекте.

СНАГЕ СЛАБОСТИ
Површина шума којим предузеће
газдује,
Вискоки квалитет шума,
Висок степен биодиверзитета,
Дуга традиција у газдовању
шумама,
Стручни кадар запослених,
Добра сарадња са стручним и
владиним институцијама
Успостаљено
корпоративно управљање.

Зависност производње од
временских услова,
Осетљивост шумских екосистема,
Бесправне сече, криволов
Пожари,
Нефлексибилност Закона о јавним
набавкама,
Зависност од копераната,
Неадекватно коришћење природних
сировина,
Слаба едукованост шире јавности.

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ
Богатство шумама и изражени
биодиверзитет,
Коришћење шумске биомасе,
Развој ловне и риболовне
делатности,
Развој дрвне индустрије,
Развој туризма, сеоског туризма и
екотуризма,
Развој пољопривреде,

Елементарне непогоде и климатске
промене,
Поремећаји на тржишту и потражњи
дрвета,
Неизвесност Буџетских средстава
Неадекватна структура запослених,
Висина просечне плате,
Забрана запошљавања у јавном
сектору.
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6.2. PEST  АНАЛИЗА

PEST анализа је алат који олакшава разумевање тржишног раста
предузећа и на основу тога даје основу за боље разумевање тренутног
пословања предузећа као и потенцијалних смерова у којима се предузеће
може развијати. PEST анализа је алат за мерење пословања предузећа и и
фактора који утичу на пословање предузећа.

PEST анализа Јавног предузећа „Националног парка Тара“ даје пре-
глед политичких, економских, социолошко-културних и технолошких
фактора који утичу на пословање Предузећа.

Политички фактори:
- Преговори са ЕУ ,
- Хармонизација прописа са европским законодавством,
- Стабилизација политичких прилика,
- Питања везана за заштиту животне средине .

Eкономски фактори:

- Економске реформе
- Раст БДП-а
- Пореске стопе
- Локалне таксе
- Сезонски карактер производње и продаје производа.

Социолошко фактори:

- Мала куповна моћ становништва,
- Демографско пражњење простора,
- Промене у начину живота,
- Недовољан број заинтересован радника за рад у шумарству.

Технолошки фактори:

- Старост постојеће механизације,
- Недовољна технолошка опремљеност услужних фирми
- Доступност нових технологија.
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7. КЉУЧНИ ИНДИКАТОРИ УСПЕХА

Кључни индикатори успеха конкретизују дефинисане стратешке
приоритете и стратешке циљевe. Индикатори, односно показатељи успеха
су :

Економски –социјални индикатори:

- Економска стабилност,
- Безбедност и заштита на раду,
- Развој људских ресурса.

Природни индикатори:

- Очувано и унапређењо стање природе и животне средине,
- Очувано и унапређењо стање шума

и развој шумарства као привредне гране,
- Развој туризма и одрживи развој екотуризма и пољопривреде.

Индикатори успеха и доброг пословања проистичу и из оствареног
пословању предходних година (преглед задњих три године).
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Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни
приходи

2015. година
(текућа -3
године)

2016. година
(текућа -2
године)

2017. година
(текућа -1
година)

2018. година
(текућа
година)

План 326.280 347.200 360.460 346.320

Реализација 336.089 386.311 315.700 -
Реализација/План
(%) 103 111 88 -

у 000 дин

Пословни
расходи

2015. година
(текућа -3
године)

2016. година
(текућа -2
године)

2017. година
(текућа -1
година)

2018. година
(текућа
година)

План 321.950 336.990 344.430 329.210

Реализација 304.796 336.091 302.610 -
Реализација/План
(%) 95 99 88 -

у 000 дин

Укупни приходи
2015. година

(текућа -3
године)

2016. година
(текућа -2
године)

2017. година
(текућа -1
година)

2018. година
(текућа
година)

План 333.050 350.980 364.580 351.220

Реализација 337.318 391.790 323.750 -
Реализација/План
(%) 101 112 89 -
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у 000 дин

Укупни расходи
2015. година

(текућа -3
године)

2016. година
(текућа -2
године)

2017. година
(текућа -1
година)

2018. година
(текућа
година)

План 327.750 343.080 350.980 335.310

Реализација 317.638 345.198 308.030 -
Реализација/План
(%) 97 101 88 -

у 000 дин

Пословни
резултат

2015. година
(текућа -3
године)

2016. година
(текућа -2
године)

2017. година
(текућа -1
година)

2018. година
(текућа
година)

План 4.330 10.210 16.030 17.110

Реализација 31.293 51.220 13.090
Реализација/План
(%) 723 502 82

у 000 дин

Нето резултат
2015. година

(текућа -3
године)

2016. година
(текућа -2
године)

2017. година
(текућа -1
година)

2018. година
(текућа
година)

План 1.800 3.800 7.400 8.700

Реализација 14.854 37.587 8.240 -
Реализација/План
(%) 825 989 111 -
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Број запослених
на дан 31.12.

2015. година
(текућа -3
године)

2016. година
(текућа -2
године)

2017. година
(текућа -1
година)

2018. година
(текућа
година)

План 201 202 198 200

Реализација 197 176 185 -
Реализација/План
(%) 98 87 93 -

у динарима

Просечна нето
зарада

2015. година
(текућа -3
године)

2016. година
(текућа -2
године)

2017. година
(текућа -1
година)

2018. година
(текућа
година)

План 38.342 39.985 42.931 43.171

Реализација 37.362 40.014 42.019 -
Реализација/План
(%) 97 100 98 -

Рацио анализа

2015. година
Реализација

(текућа -3
године)

2016. година
Реализација

(текућа -2
године)

2017. година
Реализација

(текућа -1
година)

2018. година
План

(текућа
година)

EBITDA 31.343 58.435 12.122 27.210

Ликвидност 1,10 1,19 0,68 0,41

Дуг / капитал 0,02 0,02 0,02 0,03
Профитна
бруто маргина 0,07 0,15 0,06 0,06

Економичност 1,10 1,15 1,04 1,05

Продуктивност 0,47 0,41 0,53 0,55

Приход Јавно предузећа ”Националног парка Тара“ остварује по више
извора и то  из прихода од обављања делатности Предузећа, прихода од
накнада за коришћење заштићеног подручја, наменских средства Буџетског
фонда за шуме и Буџета Републике Србије, по основу  субвенција и
донација.
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IV ЗАКЉУЧАК
Дугорочним планом, односно Стратешким планом, постављени су

основни стратешки циљеви Предузећа, које је управљач заштићеног добра
од националног заначаја са једне стране и предузеће које газдује са
најочуванијим шумама четинара и лишћара у Србији са друге стране.

Дефинисани  циљева и стратегије имплементираће се кроз  све
оперативне планове и програме заштите и развоја, као и планове
управљања и газдовања природним ресурсима.

Јавно предузеће
“Национални парк Тара“

в.д.директора
Драгић Караклић, дипл.инг.шум

Јавно предузеће
“Национални парк Тара“

председник Надзорног одбора
Предраг Петровић


