ЈП Службени гласник; Јавна предузећа Национални парк Ђердап, Копаоник, Тара, Фрушка гора,
Шар-планина; Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, уз подршку Фонда за заштиту
животне средине Републике Србије

Едиција ЛЕКСИКОНИ НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА СРБИЈЕ
АЗБУЧНИК Лексикона Националног парка Тара
Авантуристичка трка „Тара“
Аврамовића кућа
албански љиљан (Lilium carniolicum)
алпски незаборавак (Myosotis alpestris)
алпски рунолист (Leontopodium alpinum)
Алушки поток
Андрића куће
Аниште (Мокра Гора), археолошки локалитет
Антонијевића ливаде (Солотуша), археолошки локалитет
Аполонов лептир (Parnassius apollo)
АРХЕОЛОШКО НАСЛЕЂЕ
АРХИТЕКТУРА

Асоцијација Националних паркова и Заштићених подручја Србије
Бабинска буна 1875.
Багрењар (Вишесава), археолошки локалитет
Бајина Башта
балканска детелина (Trifolium edium)
балканска изофија (Isophya modestior)
Бањска стијена, видиковац
Баре (Локвица)
батокљун (Coccothraustes coccothraustes)
Батура
Батурски Рзав
Безишеов амауроникс (Amauronyx caudatus)
беловрата мухарица (Ficedula albicollis)
белоушка (Natrix natrix)
БЕРНСКА КОНВЕНЦИЈА

Бесеровина, насеље
Бијела вода
Бијели бори
Бијели Рзав
Било, локалитет у режиму заштите I степена
Биљешке стијене, видиковац
БИЉНЕ И ЖИВОТИЊСКЕ ШТЕТОЧИНЕ
БИОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ

Бисер вода
Бициклистичка трка „Serbian off road challenge“
БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ

Благојев јеремичак (Daphne malayana Blečić)
БОНСКА КОНВЕНЦИЈА

Борје (Растиште), археолошки локалитет

боров погонохерус (Pogonocherus decoratus)
Борово брдо (Калуђерске Баре), археолошки локалитет
Борово брдо, видиковац
босанска дивизма (Verbascum glabratum)
босанска мишјакиња (Minuartia bosniaca)
Босиљковац (Бесеровина), археолошки локалитет
Братешина
Бруснички поток
Буквина вод
Букова глава
Булибановачка понорница
буљина (Bubo bubo)
Ваган (Бајина Башта), археолошки локалитет
Вао
Варда (Растиште), археолошки локалитет
Васића понор
веверица (Sciurus vulgаris)
ВЕГЕТАЦИЈА
ВЕГЕТАЦИЈА ВИСОКИХ ЗЕЛЕНИ
ВЕГЕТАЦИЈА ВЛАЖНИХ СТАНИШТА
ВЕГЕТАЦИЈА ЛИВАДА И ПАШЊАКА
ВЕГЕТАЦИЈА ПЛАНИНСКИХ ЖБУНИЋА
ВЕГЕТАЦИЈА У ПУКОТИНАМА СТЕНА
ВЕГЕТАЦИЈА ШУМА

велики вранац (Phalacrocorax carbo)
велики дукат (Lycaena dispar)
велики пегавац (Phengaris arion)
велики ронац (Mergus merganser)
Велики скакавац, водопад
велики смрчев кројач (Monochamus sartor)
велики столар (Ergates faber)
велики тетреб (Tetrao urogallus)
велики тополњак (Limenitis populi)
Велико брдо
ВЕТАР

ветрушка (Falco tinnunculus)
Вигњеви (Солотуша), археолошки локалитет
ВИДИКОВЦИ

Видова пећина
видра (Lutra lutra)
вијоглава (Jynx torquilla)
вијун, велики (Cobitis elongata)
вијун, златни (Sabanejewia aurata)
Вила „Дрина“
Вишесава, археолошки локалитет
власуља (Festuca amenthystina)
ВОДЕ

воденкос (Cinclus cinclus)
ВОДОЗЕМЦИ

водомар (Alcedo athis)
ВОДОПАДИ
ВОДОПРИВРЕДА

војишничар (Polygonia egea)
Војна установа „Тара“
волухарица, велика (Microtus liechtensteini)
волухарица, водена (Аrvicоlа аmphibius)
волухарица, подземна (Мicrоtus subtеrrаnеus)
волухарица, пољска (Мicrоtus аrvаlis)
волухарица, риђа (Мyоdеs glаrеоlus)
Врањак, локалитет у режиму заштите I степена
Врело
Врело Раче
Врело, мини хидроелектрана
Врла липа, видиковац
Вртача
вук (Cаnis lupus)
Вукајловића кућа
Вучје рупе
Гавран
галеб (Larus ridibundus)
Гарева вртача
гаталинка (Hyla arborea)
гаћаста кукумавка (Aegolius funereus)
ГЕОЛОШКА ГРАЂА
ГЕОНАСЛЕЂЕ
ГЉИВЕ
ГМИЗАВЦИ

гњурац, мали (Tachybaptus ruficollis)
гњурац, ћубасти (Podiceps cristatus)
ГОВОР

голуб гриваш (Columba palumbus)
голуб, дивљи (Columba livia)
Горња Црвица, археолошки локалитет
Горски цар
госпин плашт (Alchemilla indivisa)
госпин плашт, бугарски (Alchemilla bulgarica)
Град (брдо–остењак)
Град (Заовине, Обајгора), археолошки локалитет
Градина (Кремна, Рача), археолошки локалитет
гргеч (Perca fluviatilis)
грлица (Streptopelia turtur)
грмуша чеврљанка (Sylvia curruca)
грмуша, обична (Sylvia communis)
грмуша, црноглава (Sylvia atricapilla)
гробља
грчки јавор (Acer heldreichii)
гуштер, живородни (Zootoca vivipara)
гуштер, зидни (Podarcis мuralis)

гуштер, кратконоги (Ablepharus kitaibelii)
гуштер, ливадски (Lacerta agilis)
Дани младице
Дани Раче украј Дрине, манифестација
Дервента
детлић, планински (Dendrocopos leucotus)
детлић, средњи (Dendrocopos medius)
детлић, тропрсти (Picoides tridactylus)
Дечије одмаралиште на Митровцу
дивља мачка (Fеlis silvеstris)
дивља рута (Haplophyllum boissieranum)
дивља свиња (Sus scrоfа)
ДИВЉАЧ

дивљи лук (Allium pallens)
дивокоза (Rupicapra rupicapra)
димњача (Fumana bonapartei)
динарски вечерњак (Hesperis dinarica)
Добро поље (увала)
ДОМАЋА РАДИНОСТ

Дрвенград
Дрина
Дринске регате
дрозд боровњак (Turdus pilaris)
дрозд имелаш (Turdus viscivorus)
Дуга пећина
Дуга чесма
Дуги до
Ђавоља пећина
Ђедова вода
Ђурђево брдо
ЕВРОПСКИ ДАН ПАРКОВА

Едукациони центар НП Тара
ЕКОЛОШКА МРЕЖА

Еколошко-рекреативни камп
ЕМЕРАЛД МРЕЖА
ЕНДЕМИЧНА ФЛОРА

еризимум (Erysimum linariifolium)
Ерића гробље (Кремна), археолошки локалитет
Етно ресторан „Качара“ (Митровац)
жаба, велика зелена (Rana ridibunda)
жаба, грчка (Rana graeca)
жаба, шумска (Rana dalmatina)
Железнички музеј Мокра Гора
Железнички парк Беле воде
Жуменица, Маркграфова (Alyssum markgrafii)
жуменица, слатка (Alyssum corymbosum)

жуна, зелена (Picus viridis)
жуна, сива (Picus canus)
жуна, црна (Dryocopos martius)
жута хајдучица (Achillea clypeolata)
жутотрби мукач (Bombina variegata)
жућкаста млађа (Corydalis ochroleuca)
Забој
Завичајни дани Мокре Горе
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Завод за заштиту споменика културе, Краљево
Закон о заштити природе
зановет (Cytisus tommasinii)
Заовине, насеље
Заовинско језеро
Зауглине, насеље
Захарића капела
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштитимо реку Дрину, ликовна колонија
ЗАШТИТНА ЗОНА
ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ

Збориште
звиждак, обични (Phylloscopus collybita)
звиждак, шумски (Phylloscopus sibilatrix)
Звијезда
Звијезда, локалитет у режиму заштите I степена
звончић (Campanula sparsa)
звончић, жлездасти (Adenophora lilifolia)
звончић, југословенски (Edraianthus jugoslavicus)
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

зеба (Fringilla coelebs)
зелембаћ (Lacerta viridis)
Зелени чардаци
зеленоцветни напрстак (Digitalis viridiflora)
ЗЕМЉИШТЕ
ЗЕМЉОТРЕСИ

зец (Lеpus еurоpаеus)
зимовка (Pyrrhula pyrrhula)
Змајевачки поток, локалитет у режиму заштите I степена
зрикавац, Јерсинијев (Barbitistes yersini)
зрикавац, Босков (Leptophyes boscii)
зрикавац, Карнијев (Pholidoptera aptera karnyi)
зрикавац, Фиберов (Psorodonotus fieberi)
зрикавац, Фривалдскијев (Pholidoptera frivaldszkyi)
Ивањдански дани, Митровац
Ивер, планински центар
ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ИЗВОРИ
ИНСЕКТИ

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА (МИТРОВАЦ)

Испоснице (Рача, Солотуша), археолошки локалитет
ИСТОРИЈА
ИСТРАЖИВАЊА

Јабучка пећина
Јаворски рат 1876.
Јагоштица, насеље
Јагоштица, археолошки локалитет
јазавац (Меlеs mеlеs)
Јањач
јаребица камењарка (Alectoris graeca)
јаребица, пољска (Perdix perdix)
Јаревац
јасикина саперда (Saperda perforata)
Јасиковице, археолошки локалитет
јастреб (Accipiter gentilis)
Јевтића луке (Вишесава), археолошки локалитет
Јевтовића луке (Пилица), археолошки локалитет
једић (Aconitum burnatii)
једић, босански (Aconitum toxicum)
јеж (Еrinаcеus rоumаnicus)
Јездића кућ
Јездићи, насеље
ЈЕЗЕРА

Јелисавчића кућа
Јеловац, локалитет у режиму заштите I степена
Јовин бријег (Вишесава), археолошки локалитет
Јокића поток
Калуђерске баре
Калуђерске Баре, насеље
Калуђерске баре, планинарски дом
Калуђерски станови
каменика (Saxifraga blavii)
Каменолом „Бања“
Каменолом „Жлијебац“
Каменолом „Лазићи“
Камишна ријека
кандилка, Николићева (Aquilegia grata)
кандилка, пријатна (Aquilegia grata)
кандилка, црна (Aquilegia nigricans)
Кањон Бруснице
Кањон Бруснице, локалитет у режиму заштите I степена
Кањон Дервенте
Кањон Дервенте, локалитет у режиму заштите I степена
Кањон Дрине
Кањон Матића потока
Кањон Невељског потока
Кањон Раче

Кањон Раче, локалитет у режиму заштите I степена
Кањон Склопови, локалитет у режиму заштите I степена
Капетанова вода
Караклијски Рзав
каранфилић (Dianthus cruentus)
Караџића чатмара
катранџије
клен (Squalius cephalus)
КЛИЗИШТА
КЛИМА

Клисура Алушког потока
Клисура Батурског Рзава
Клисура Бијелог Рзава
Клисура Братешине
Клисура Дубошца
Клисура Дубошца, локалитет у режиму заштите I степена
Клисура Змајевског потока
Клисура Караклијског Рзава
Клисура Подстијењског потока
Клисура реке Камишне
Клисура Сувог потока
кобац (Accipiter nisus)
Козја пећина
Козја стена, видиковац
Козји рид
Коначиште „Осмица“
КОНВЕНЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ

Контролно-информативни центар Перућац
Коњска ријека
Коњска Ријека, насеље
косица (Asyneuma pichleri)
краљић (Regulus regulus)
крастача, зелена (Bufo viridis)
крастача, обична (Bufo bufo)
крашке увале
КРАШКИ РЕЉЕФ

Кременило (Вишесава), археолошки локалитет
Кремића поток
Кремна, насеље
кречари
крстокљун (Loxia curvirostra)
кртица (Таlpа еurоpаеа)
Крушчица
крџа (Anas crecca)
Кршање
Кршање, археолошки локалитет
Кршањска главица
Кулине (Солотуша), археолошки локалитет
култ предака
култне воде

КУЛТУРНА БАШТИНА

куна белица (Mаrtеs fоinа)
куна златица (Маrtеs mаrtеs)
Кустендорф
кућа Богосава Злопорубовића
ЛАВИНЕ

Лађевац
Лазића гроб (Заовине), археолошки локалитет
ланак (Thesium auriculatum)
Ласната главица
ласта, даурска (Hirundo daurica)
ласта, сеоска (Hirundo rustica)
ластин репак (Papilio machaon)
леденице
ЛЕКОВИТО И ЈЕСТИВО БИЉЕ

лешникара (Nucifraga caryocatactes)
лештарка (Bonasa bonasia)
Ликовна колонија „Зоран Матић“
лињак (Tinca tinca)
Липовица
лисица (Vulpеs vulpеs)
лиска (Fulica atra)
ЛОВ

Ловиште „Ђетиња“
Ловиште „Соко“
Ловиште „Тара“
Ловиште „Шарган“
Луке (Солотуша), археолошки локалитет
љутак (Cladium мariscus)
Љути бријег, локалитет у режиму заштите I степена
Љуто поље (увала)
мајчина душица, Адамовићева (Thymus adamovicii)
мајчина душица, Јанкина (Thymus praecox)
македонска љубичица (Viola мacedonica)
Мала ријека
Мала Ријека, насеље
Мало поље
Марково Поље (Мокра Гора), археолошки локалитет
Марково Поље, капела
Мастер план развоја туризма
Матића поток
Медвеђа љеска, локалитет у режиму заштите I степена
МЕЂУНАРОДНИ СТАТУС
МЕЂУНАРОДНО ЗНАЧАЈНО ПОДРУЧЈЕ ЗА БИЉКЕ (IPA)
МЕЂУНАРОДНО ЗНАЧАЈНО ПОДРУЧЈЕ ЗА ПТИЦЕ (IBА)

Метаљка
метвица (Satureja subspicata)

МЕТЕОРОЛОШКЕ СТАНИЦЕ

Мећавник
МИКРОКЛИМАТСКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ

Милановића ставе (Кремна), археолошки локалитет
Милекићи, насеље
МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
Мирослављево јеванђеље у Рачи
Митровац, насеље
Митровац, археолошки локалитет
Митровачка понорница
миш, жутогрли (Аpоdеmus flаvicоllis)
миш, шумски (Аpоdеmus sylvаticus)
мишар (Buteo buteo)
мишар, риђи (Buteo rufinus)
младица (Hucho hucho)
млечика, голоцветна (Euphorbia glabriflora)
млечика, полукопљаста (Euphorbia subhastata)
млечика, серпентинска (Euphorbia serpentini)
Мокра Гора, насеље
Мокра Гора, археолошки локалитет
Мокрогорска котлина
Мокрогорски карантин
Мољковића хан, археолошки локалитет
Мољковића чесма
Мотел „Белви“, Бајина Башта
Мотел „Две липе“, Бајина Башта
Мотел „Јеремичак“
Мотел „Јеремичак“
Мотел „Ловац“
Мотел „Одмор на Дрини“, Бајина Башта
Мотел „Осмица“, Мокра Гора
Мотел „Тара“
Мотел „Шарган“, Кремна
Мраморје, археолошки локалитет
мрена, поточна (Barbus peloponnesius)
мрена, речна (Barbus barbus)
Мрка коса
мрки медвед (Ursus аrctоs)
мрки твор (Мustеlа putоrius)
мрмољак, алпски (Triturus alpestris)
мрмољак, мали (Triturus vulgaris)
НAРОДНА НОШЊА
НАРОДНА МЕДИЦИНА И ВЕТЕРИНА
НАРОДНЕ ИГРЕ
НАРОДНЕ ПЕСМЕ
НАРОДНИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
НАРОДНИ ОБИЧАЈИ И ВЕРОВАЊА
НАСЕЉА
НАТО БОМБАРДОВАЊЕ 1999.

НАТУРА 2000
НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОШКА МРЕЖА

Наша Србија, школа пријатељства
Невељ
Невељски поток
Неранџина кафана
Нонвајлерова патуљаста сцидменида (Nanophthalmus nonveilleri)
Обајгора, археолошки локалитет
обриум, смеђи (Obrium brunneum)
обриум, тополин (Obrium cantharinum)
Овсјек
Ограђеница (Мокра Гора), археолошки локалитет
Ограђеница, локалитет у режиму заштите I степена
ОДАБРАНА ПОДРУЧЈА ЗА ДНЕВНЕ ЛЕПТИРЕ (PBА)
Омарска врела
орао, змијар (Circaetus gallicus)
орао, сури (Aquila chrysaetos)
Орашац (Рача), археолошки локалитет
осичар (Pernis apivorus)
Ослуша, насеље
Осмица, клуб
ПАДАВИНЕ
ПАДИНСКИ РЕЉЕФ

Пандорина седефица (Argynnis pandora)
Пандурска вода
ПАНЕВРОПСКА ЕКОЛОШКА МРЕЖА

Панчићев граор (Lathyrus binatus)
Панчићев ланак (Linaria rubioides subsp)
Панчићев млеч (Cicerbita pancicii)
Панчићева власуља (Festuca panciciana)
Панчићева водњача (Orobanche pancicii)
Панчићева дивља салата (Lactuca pancicii)
Панчићева крвошница (Pedicularis heterodonta)
Панчићева млечика (Euphorbia pancicii)
Панчићева оморика (Picea omorika)
Парохијски дом, Мокра Гора
пастирске игре
пастрмка, дужичаста (Oncorhynchus mykiss)
пастрмка, поточна (Salmo trutta fario)
пастрмка, поточна (Salmo trutta lacustris)
паштрички праскоч (Cephalaria pastricensis)
Перућац, насеље
Перућац, археолошки локалитет
Перућачко врело (Врело)
Перућачко језеро
петопрсница (Drymocallis malacophylla)
петопрст, Висијанијев (Potentilla visianii)
петопрст, црногорски (Potentilla montenegrina)

Пећина Топли до
пецилимон, велики планински (Poecilimon pseudornatus)
пецилимон, грацилни (Poecilimon gracilis)
пецилимон, динарски (Poecilimon affinis dinaricus)
пецилимон, мали планински (Poecilimon ampliatus)
Пешачка стаза Бањска стијена
Пешачка стаза Јаревац
Пешачка стаза Рача
пијор (Phoxinus phoxinus)
Пилица, археолошки локалитет
ПЛАНИНАРСКЕ СТАЗЕ
ПЛАНИНАРСТВО

планинска лазаркиња (Asperula scutellaris)
планински пурпуриценус (Purpuricenus globulicollis)
планински шафран (Crocus veluchensis)
Пливање за Богојављански крст
плотица (Rutilus pigus)
Под Горуштицом, локалитет у режиму заштите I степена
ПОКРЕТНА ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОКУМЕНТА

полегла жутилица (Cytisus procumbens)
полојка (Actitis hypoleucos)
ПОЉОПРИВРЕДА

Понор
ПОНОРИ

Понорница Карајића потока
ПОПЛАВЕ

поскок (Vipera ammodytes)
поточна плиска (Motacilla cinerea)
прдавац (Crex crex)
ПРЕДАЊА И ЛЕГЕНДЕ

Предео изузетних одлика Заовине
Предов Крст, насеље

Предов Крст, ловачки дом
Предов крст, планинарски дом
Предов крст (преседлина)
Предов Крст, шумарска кућа
Преображење
препелица (Coturnix coturnix)
ПРИВРЕДА

прорашљика (Bupleurum karglii)
Простор 2004, међународна уметничка колонија скулптуре
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НП ТАРА
ПТИЦЕ

пузгавац (Tichodroma muraria)
пузић, дугокљуни (Certhia brachydactyla)
пузић, краткокљуни (Certhia familiaris)
пупавац (Upupa epops)
Путно брдо
пух лешникар (Muscardinus avellanarius)
пух, сиви (Glis glis)

пух, шумски (Dryomys nitedula)
пуцавац, монашки (Silene pusilla)
пуцавац, Ројмеров (Silene roemeri)
пуцавац, Силенијусов (Silene sendtneri)
Равна стена
различак, алпски (Centaurea alpina)
различак, бели (Centaurea alba)
различак, дервентски (Centaurea derventana)
Рајаковића кућа
рaјхардија (Reichardia мacrophylla)
Ракијада – Шљивички сајам домаће ракије
расадници
Растиште, археолошки локалитет
Растиште, насеље
Рача
Рача, археолошки локалитет
Рача, манастир
Рача, насеље
Рачанска преписивачка школа
Рачанска Шљивовица, локалитет у режиму заштите I степена
Рачански поменик
РЕЖИМ ЗАШТИТЕ I СТЕПЕНА У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ
РЕЖИМ ЗАШТИТЕ II СТЕПЕНА У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ
РЕЖИМ ЗАШТИТЕ III СТЕПЕНА У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ
РЕКЕ
РЕЛИКТНА ФЛОРА
РЕЉЕФ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

рибарица (Natrix tessellata)
РИБЕ

рибњаци
РИБОЛОВ

Риболовна зона језера Бијели Рзав – Заовине
Риболовна зона језера Перућац
риђа ласица (Мustеlа nivаlis)
риђоглава патка (Aythya ferina)
рис (Lynx lynx)
ровчица, водена (Nеоmys fоdiеns)
ровчица, вртна (Crоcidurа suаvеоlеns)
ровчица, мала (Sorex minutus)
ровчица, мочварна (Nеоmys аnоmаlus)
ровчица, планинска (Sorex alpinus)
ровчица, пољска (Crоcidurа lеucоdоn)
ровчица, шумска (Sоrеx аrаnеus)
Росуље (Перућац), археолошки локалитет
РУДАРСТВО

румелијска бабина свила (Armeria rumelica)
руњика (Hieracium amphitales)
руњика (Hieracium brandisii)

руњика (Hieracium bupleuroides)
руњика (Hieracium gymnocephalum)
руњика (Hieracium heterogynum)
руњика (Hieracium tommasinianum)
руњика (Hieracium waldsteinii)
руњика, Балдачијева (Hieracium baldaccianum)
руси сврачак (Lanius collurio)
Сабор српских светитеља, капела (Калуђерске Баре)
САОБРАЋАЈ

Св. Димитрије, капела
СЕИЗМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Секулића вода
Селешница (Бесеровина), археолошки локалитет
сеница, дугорепа (Aegithalos caudatus)
сеница, јелова (Parus ater)
сеница, планинска (Parus montanus)
сеница, сива (Parus palustris)
сеница, ћубаста (Parus cristatus)
сеница, шљиварка (Parus lugubris)
серпентински овас (Аvena blavii)
серпентински тучинац (Cerastium malyi)
сива чапља (Ardea cinerea)
Симићи (Перућац), археолошки локалитет
СИСАРИ

Сједаљка
Сједаљка, насеље
Сјенич
скакавац, велики златни (Chrysochraon dispar)
скакавац, Панчићев (Pyrgomorphulla serbica)
СКИЈАШКЕ СТАЗЕ

Скит Св. Ђорђа, археолошки локалитет
Склопови
скобаљ (Chondrostoma nasus)
СЛАВЕ И ПРАЗНИЦИ

слепи мишеви (Chiroptera)
слепић (Anguis fragilis)
слепо куче (Spаlаx lеucоdоn)
СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ

смук, Ескулапов (Zamenis longissimus)
смук, степски (Dolichophis caspius)
смукуља (Coronella austriaca)
СНЕЖНИ ПОКРИВАЧ

сова, дугорепа (Strix uralensis)
сова, мала (Glaucidium passerinum)
сова, шумска (Strix aluco)
Совљак
соко ластавичар (Falco subbuteo)
соко, сиви (Falco peregrinus)
Соколарица, видиковац

Соколина, удружење љубитеља планине Таре
Солотуша, насеље
Солотуша, археолошки локалитет
Солотушко врело
сом (Silurus glanis)
Спајићи, језеро
сплавари
Спомен дом пророка, Кремна
Спомен парк Мокра Гора
Спомен чесма Митровац
Спомен чесма на Рачној Рипи
Спомен чесма Шишатовац
Споменик Хаџи Мелентију
СПОРТСКЕ ИГРЕ ПАРКОВИЈАДА
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

Спортско-туристички центар Бајина Башта
срна (Cаprеоlus cаprеоlus)
српска бедреница (Pancicia serbica)
српска сапуњача (Silene parnassica)
српска хајдучка трава (Achillea ageratifolia)
српска шашика (Sesleria serbica)
српски кукурек (Heleborus serbicus)
срчаница (Onosma stellulata)
Стаменића гробље, археолошки локалитет
СТАНОВНИШТВО
СТАНОВНИШТВО, ДОМАЋИНСТВА
СТАНОВНИШТВО, ЕТНИЧКА СТРУКТУРА
СТАНОВНИШТВО, МИГРАЦИЈЕ
СТАНОВНИШТВО, ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ
СТАНОВНИШТВО, СОЦИО–ЕКОНОМСКА СТРУКТУРА
СТАНОВНИШТВО, СТАРОСНО–ПОЛНА СТРУКТУРА

Стара хидроелектрана Перућац
Стара црква, Растиште
Старе сточарске колибе
СТАРИ ЗАНАТИ

Стијена Крстача
стрижибуба, алпска (Rosalia alpine)
стрижибуба, велика осолика (Necydalis major)
стрижибуба, златаста мала цветна (Grammoptera ustulata)
стрижибуба, тресавска мала осолика (Clytus lama)
стрижибуба, црвена велика цветна (Brachyleptura erythroptera)
стрижибуба, црна борова (Asemum striatum)
стрнадица, велика (Miliaria calandra)
стрнадица, камењарка (Emberiza cia)
стрнадица, црногрла (Emberiza cirlus)
СТРОГО ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ

Студенац, локалитет у режиму заштите I степена
Сукоб код Мокре Горе и Заовина 1834.
Сумбулића брдо, видиковац
сунчаница (Lepomis gibbosus)

Сусрети села
сушуљак (Gypsophila spergulifolia)
ТАРА, ЈП НАЦИОНАЛНИ ПАРК

Тара, ликовна колонија
ТАРА, ПЛАНИНА
Тароцикл
Тарски, уметнички атеље
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА

тополин леиопус (Leiopus punctulatus)
ТОПОНИМИЈА

траварка (Saxicola rubetra)
травњача (Rana temporaria)
ТРАДИЦИОНАЛНА ЈЕЛА И ПИЋА

Трговиште (Кремна), археолошки локалитет
ТРЕСАВЕ

тролисна вајдштајнија (Waldsteinia trifolia)
трчуљак, Вернеров велики (Carabus cancellatus werneri)
трчуљак, влашићки велики (Carabus curtulus curtulus)
трчуљак, копривнички мали (Trechus pulchellus koprivnicensis)
трчуљак, сарајевски велики (Carabus caelatus sarajevoensis)
ТУРИЗАМ
ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ

Туристичко-информативни центар Бајина Башта
тучинац (Cerastium decalvans)
ћук (Otus scops)
удовичица (Scabiosa fumarioides)
удовичица, динарска (Knautia dinarica)
удовичица, сарајевска (Knautia sarajevensis)
Ужице
уклија (Alburnus alburnus)
УНЕСКО

уродица (Melampyrum hoermannianum)
усправни чистац (Stachys recta)
уступник (Scrophularia tristis)
ФАУНА
ФЛОРА
ФЛУВИЈАЛНИ РЕЉЕФ

хајдучија
Хајдучка пећина
Хајналдова невесика (Athamanta turbith)
ХЕ „Бајина Башта“
Хотел „Бели Бор“
Хотел „Језеро“ (Перућац)

Хотел „Младост“ (Ивер)
Хотел „Оморика“
Хотел „Чаробни брег“, Мокра Гора
хрватскa бресина (Micromeria croatica)
царић (Troglodytes troglodytes)
цвакија (Halacsya sendtneri)
ЦЕНТАР ЗА ПОСЕТИОЦЕ
ЦРВЕНА КЊИГА ДНЕВНИХ ЛЕПТИРА СРБИЈЕ
ЦРВЕНА КЊИГА ФЛОРЕ СРБИЈЕ (1999)

Црвена пећина
црвендаћ (Erithacus rubecula)
Црвене стијене, локалитет у режиму заштите I степена
црвени каранфил (Dianthus cruentus)
Црвени поток
Црвени поток, локалитет у режиму заштите I степена
црвенотрби ксилостеус (Xylosteus spinolae rufiventris)
црвенрепка, обична (Phoenicurus phoenicurus)
црвенрепка, црна (Phoenicurus ochruros)
Црвица, археолошки локалитет
Црква Св. Вазнесења Христовог
Црква Св. Георгија
Црква Св. Живоносног источника Пресвете Богородице
Црква Св. Илије
Црква Св. Јована Крститеља
Црква Св. Покрова Богородичиног
Црква Св. Саве
Црква Св. Тројице
Црква у Солотуши
ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ

Црквине, археолошки локалитет
Црквиште (Обајгора), археолошки локалитет
Црно осије
Црњесково, видиковац
Чаробни брег, Национални еколошки центар (Морка Гора)
чворак (Sturnus vulgaris)
Челина
ЧЕСМЕ

чешљаста папрат (Dryopteris cristata)
чешљица (Sesleria latifolia)
чешљица, бела (Sesleria albicans)
чешљугар (Carduelis carduelis)
чистац (Stachys anisochila)
Чолаковац (Рача), археолошки локалите
ЧУВАРСКА СЛУЖБА НП ТАРА

шакал (Canis aureus)
шаран (Cyprinus carpio)
Шарган (Шишатовац)

Шарган – Мокра Гора, парк природе
Шарганска Осмица
шарени даждевњак (Salamandra salamandra)
шарпланински чистац (Stachys scardica)
шева, пољска (Alauda arvensis)
шева, ћубаста (Galerida cristata)
шева, шумска (Lullula arborea)
ШКОЛЕ

Шљивовица, насеље
штиткасти котрљан (Eryngium palmatum)
штука (Esox lucius)
ШУМАРСТВО

шуме белог бора на серпентинитима
шуме букве
шуме букве и јеле
шуме букве и смрче
шуме јове
шуме китњака
шуме китњака и граба
шуме китњака и цера
шуме Панчићеве оморике
шуме сладуна и цера
шуме смрче на кречњацима
шуме смрче на серпентинитима
шуме субмонтане букве
шуме црног бора
шуме црног граба
шумска жутилица (Genista sylvestris)
Шумска кућа, Митровац
шумска трептаљка (Anthus trivialis)
шумска шљука (Scolopax rusticola)
ШУМСКИ ПЛОДОВИ
ШУМСКИ ПОЖАРИ

