
Peuy6maxa Cp6uja
IPAA IIAqAK
Ipa4cxo nehe
Epoj: 06-9012018-III
23. arrpul 2018. roAIzHe
IIAI{AK

CKI/IIIIITI{HA TPAAA TIAIIKA

Ha ourony ,rraHa 46. 3axona o ;roxannoj caMoyflpaBu (,,Cl.uacHilK PC" 6p.
12912007 , 8312014 - Ap. 3aKoH u 10112016 - Ap. 3aKoH) ra u:rana l2l. Craryra rpara r{a.rxa

(,,Cr.rNcr rpaAa l{aqKa" 6p.3 I 2008, 8 I 20 13, 22 I 20 13, I 5 I 20 I 5 v 26 I 20 I 6),

fpa4cxo nehe rpaga 9aura, Ha ceAHrarlra o4pNauoj 23. anpvna 2018. roAI{He,
pasnrorpuno je

}I3BEruTAJ
O PAAY JABHE YCTAHOBE ,,TYPtrICTI{IIKA OPIAHI,I3AIITIJA qAIIKA*

3A 2017 . fOArrHv

na [peAnaxe CxynurrLrutr ra AoHece

3AKJbYTIAK

yCBAJA CE llseemraj o pa4y Janne ycraHoBe ,,Typracru.rKa opraHr43ar\uja r{aqKa"

3a 2017. roAr4Hy, rojra je ycnojuo Ynpannra o46op JasHe ycraHoBe ,,Typucrraura
opraHr,r3arlrajaHaur<a", :aacernvrqrr oApxaHoj2T. $e6paypa2018. roAI4He,6poj YO-2312018.

tr4gsecrrrarl Ha ceAnrrrlz Cxynruruue je Bojun JaroeJrenuh, n.A. ArrpeKrop JasHe
ycraHoBe,,TypracruuKa opraHr43 a:qlz'Ja 9aqKa".
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JaeHa ycraHoBa

,.TypucruuKa oprai{r.{3aqr.rj a LIaq Ka"

{er.6p.73112018
10.04,201 8.roAuse

ule,tJ,i.
"tP&t&$bg$,**L*.--*
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FP.t,-, ' $" &B&
!I8tSA#ir&*"lA qAqAfr

EOIfi

CKyIIITI4LIA f PAAA qAqKA

Ha ocuory oepel6e q,r.45 crae 2.Claryra JasFre yclaHoBe ,,'l'ypucruuKa opraHu3aquja

9asKa", y ilpfinory oBor Aoru.rca AocraBJbar\ro Bau Ha ycnajarre I4seeurraj o paAy Jy

,,Typr.rc'lauxa opraHr.r3auraja 9a.rKa" :ra 20 I 7.ronuny.
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JasHa ycrauoBa

,,TypucrutrlKa opraHusaqrd a r{asKa"

vo-2712018

flaryu : 0 2.0 4 .2A18. roAune

Ha ocuoBy .rn.31 Craryra Jy ,,Typucna'ma opranrr3arlnja tla'ma'., YupannrE oa6op Iy
o,TypucrnrrKa opraH wzag*tja.Ia.rKa*, iuru 02.04.2018.roArrne, AoHeo je cne4ehy:

oAJIvKv

Vcnaja ce u3Ber6aj o pap;y Jy ,,TypucrrqKa opraHu3alrrlja tla.rra'o sa20l7.roAutty.

ia rlaqra"



Jasna ycranoBa

,oTypracrurrKa oprauusalluj a rlaqKa"

yo-2312018

,{aryr,r : 27 .02,,201 8.ro.qnne

Ha ocnony .rn.31 Craryra fY ,,TypracrrarlKa opran ugawrjar{arrKa'!,yrpaBHl{ oa6op fV
,,TypucrrrrrKa opraHr3aqnja r{a.rKa"o Ha ceAHHIIpI oApxauoj 27 .02.2018.roArane, Aoueo je:

oAJryKy

Ycnaja ce Qranancujcrra usaeumj fy ,,Typucru.ma opranl,I3auEa rlarr ao' 3a

20t7.rotuHy.

usaryuja 9aqra"

byponrah



I43BEIITAJ O pAAy ynpABHOf OAEOPA Jy ,,TyPVICTVIqKA OPfAHI,I3III4JA rIAr{KA"
34. 2017. fO,4I,IHy

Ogpxano je 16 ceAuuqa YnpaeHor oA6opav AoHere cy 42 oAnyKe roje cy oMoryhnle Aa

ce AenoKpyr rrocJroBarba Jy ,,Typucu4qKa opfaHH3aIIHja t{aqrca" 2017. roAI4He ycflelxHo

peanrasyje. O4nyrce cy ra:vrefy ocranor o yceajaruy flporparvra pafta Jy ,,TypncrnqKa
opraHu3arlnja 9a.lxa" ga 2017.roAraHy, o ycBajawy Or,rracrajcKor useeurraja JV ,,Typucrplr{Ka

opraHr,r3aLryia r{a.rKa" za20l6.roArany, o ycnajamy Llaneuraja o H3BpIueHoM ronl4cy uMoBnHe H

$raHaHcujcKHX cpeAcraBa Jy ,,TypncrnqKa opraHr43auuja 9aqraoo ca cralbeM Ha AaH

3I.12.2016.roAprure, o H3MeHaMa (Dr,rHaHcrajcKor rrJraHa JV ,,TypvrcrvLrKa opraHn3aryuja r{a.{rca"

sa 2017lo1uruy, o ycBajawy fhaHa Ha6asrcL{ sa 2017.rolnny Jy ,,TypvrcrnqKa opraHl43alJuja
r{auKa'., o $oprtaraparby OpraHnsar.InoHr4x o46opa 3a MaHn$ecraquje ,,llpu.ta", ,,fylra:lt.ujagaoo

,,Kapycer", ,,TIlynaagr,rjcrca KpaJbHlla", ,rVIBarbAaHcKH Korluh", ,,,{aHI4 cpncKe xajcnje", ,rfiaHkl

Claruscxe 6arre 2017 .o', ,,Aepouurr4Hr 2017 , flperuua'., ,,[auu Kanl4rpa$rje I4 I4KoHotrvca

2017,",,,Jlerrbr4 raHvr y 9a.rxy", ,,lIacynujaga", ,,[aHH cpIIcKe xajcuje", ,,lIro4oBI{ 3aIIaAHor

noMopaB h&" , ,,(Dujaxepviatra", ,,flperuHa Excn o'0, ,, Eynrypuj &Ad", o ycnajalby tl3Mesa fllaHa
jannux ua6asxv za2}17.roAuny, o ycnajany I4rneurraja o paAy JV ,,Typucrl4qKa opraHl43a\nia
r{aqxa" 3a 2016lolvHy, o npeAnaraFby rocnoAuHa BojnHa JaKoeJbezuha, AI,IrnoMI4paHof

MeHauepa, 3a Bpunorra AyxHocrn Aupelcropa Jy ,,Typuctvtfna opraH[3aryuja 9aeKa", o

yceajany useeruraja Kouncraje :a nonr4c r4MoBr,rHe h o6asesa y cBpxy rpl4Monpe4aje AyxHocrl4

AnpeKropa JY ,,Typucrr4qKa opraHn3arryja HasKa", o o4o6paBarLy yApyNerry ,,9ynappl Aena

Byra Kapauraha" yntare H3Hoca oA 10.000,00 AnHapa sa SuuaHcuparbe nylnuxaunje Cpncrcn

KaneHAap ,,!auuga'., o ycBajany npeAnora fpa4oHaLrerHl,Ixa fpa4a 9a.rxa Ia ce sa npojexar
r{A-EAJK usgeoje cpeAcrBa sa KyroBr4Hy 6uqurre, o ynyhrararry BojnHa Jaxoerbesuha v

Jelene Kysvranoerah Ha cner-lujanr43oBaHu rr,tefynapoAHl4 cajarr,t rypI,I3Ma ,,Winter Events and Spa

Travel Market 2017", rcojra he ce oApxarr,r y Eeorpa4y, AaHa 16. H I7.l0.2017.roAuse, o

ycnajamy flporpava ynpaBJbarra llpeAenoM r43y3erHLIX oAnIaKa ,,Onuapcxo-Ka6napcKa xlucypa"

sa 2018.ro4nHy, ycnajany llporpanaa yrpaBrbama prE6apcKuM uogpyrjerra nI4O ,,Onuapcro-
Ka6napcxa xlucypa'o 3a 2018.roguH!, o ycnajany I,Isneruraja o ocrBapuBalby flporpau
yrrpaBrbana III4O ,,Or.rapcxo-Ka6napcKa Knl4cypa" sa 2018.roAprHy, o ycBajawy flporpau PaEa

Jy ,,Typncrr4qKa opfaHH3 arluja t{aqxa" sa 20 1 8.roauty , o $opuupaby Kouracnj e sa

yrnpfrararbe MoryhHocru 3a yMarberbe HaKHaAe Kojy nraha ,,Wellnes centar Kablar" y cKnaAy ca

O4nyxou o nlaharuy HaKHaAe y 3aurnhenov noapyujy IVIO,,Onuapacxo-Ka6napcKa xlucypa"

Ha ocHoBy 3axreBa .{el.6p.9l1l17 ot 13.09.2017.roAuHe.

te [tra&ffi oSau1a\uja 9a'Ira"JY

t+t";r.*%,"uxvo



Ha4sopnu o46op JV,,TypucrI4tIKa opraHr{3 ar$ja rrasKa", Ha cacTaHKy oAp)KaHoM AaHa
27 '02.2018.roAuHe, rperrleAao je ouuancnjcru IEsneuraj JV,,Typncrr,rqKa opiur"i aL\njarraqxa,,
3a 2ul7.ronvHy, ra HaKoH rperneAa L{croD cxoArro 

"n.i: Craryra Ha4sopuu oA6op
JV,,Typ racrzq Ka op raH r43 a\ui a tlaq ra,, Aaj e cne4ehy

ilPENOPYKY

l.. Haxos rperrreAa OnHancujcKor usneuraja
2017lonvry, Aaje cleAehe MrlrxJberle o r.rcroM.
2. Onaj aKr AocraBr{Tra Cxyuurauu rpa1a
op ranr.r3 a \krJ a rf aq xa' o 

r.r Ar,rp eKrop y ycraHo Be .

JY,, Typucru.rra opraHr43 ar\uja rlaqra,, 3a

9avxa, VnpanHou o46opy JV,,Typucrr.rqKa

,{ocranrseHo:
-rlralrosuua Ha43opHor o46opa
- ,{uperropy JY ,f,Orl"
- Apxunu ycraHoBe



JanHa ycraHoBa

,,Typ ucrnrrKa opraHl{3 agj a 9aqtra"
Ha4oopHIa og6op
27 .02.2018.ro.uuse

I,I3BEIIITAJ O PAAy HAI3OPHO| OAFOPA
Jy. TyPI4CTI4TIKA OPIAHI43AUI4J A rL${IQ{c' 3,{ 20 lT losuuy

Ha4sopnu o46op JV,,Typucrr{qKa opraHr{3 aryuja r{aqxa" y cacraBy, Mrapocnan flerposuh-
rrpeAceAHrlrK, Jonu.ruh fopaH - rrJraH u Majmoponuh Mapa - qJIaH, AaHa 27.02.20l8.roAnHe

r,r3Bprrrr4o je nperneA rrocnoBarbalV,,Typucrl{rlKa opraHl{3auuiarlaqKa" ga2017.ro4uHy.

HaxoH r43BprueHor [perneAa, KoHcraroBaHo je 4a je nocloBalse ycraHoBe BpmeHo Ha

ocHoBy 3aKoHa v rro3r,rrr4BHrrx nponrrca, a y oKBr4py (puuaHclajcKor nnaHa JY,'TypncrI{tIKa

opraHll3al\via tlaqra" sa 20 1 7. ro4IaHy.

C o6supoM Ha HarrpeA HaBeAeHo, rrpr{xBaheH je SuHaucujcxu nsnenraj JY,,TypucrI{qKa

opraHI43aIIIaj a rlaqtra" sa 201 7. ro4uHy.- 
CxoAHo .rr.33 Craryra JV,,Typucrr{qKa opraHu3 aryuja 9aqra" onaj usneuraj ce

AocraBJba Cxynurrkr1kr rpaAa Llaura, VnpanHonr og6opy JV,TypncrI4r{Ka opraHl4zagwja rlaqxa" u

AHper(Topy ycraHoBe.

llpe4ce4uIax HaA3opHor o.q6opa

.-*lo ,t'- . JaeHe ycraHoBe
. ' ,.1 li't .'. :.

-''l,Typra@gxa opraHl43 a\via llaqtca"
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 Јавну установу “Туристичка организација Чачка” (у даљем тексту: Установа), основала 

је Скупштина општине Чачак, Одлуком о оснивању  установе “Туристичка организација 

Чачка” (Сл. лист општине Чачак, број 12/1997. године). 

 Одлуком о организовању установе “Туристичка организација Чачка” (Сл. лист града 

Чачка, бр.14/11), пословање установе и питања од значаја за њен рад, усклађени су са 

одредбама позитивних прописа. 

 

 На основу Уредбе о заштити предела изузетних одлика Овчарско-Кабларска клисура 

(Сл. гласник РС, бр.16/2000), Установа обавља послове управљања, заштите и унапређења 

заштићеног подручја Овчарско-Кабларска клисура, као поверене послове. 

 

 I ОПШТИ ПОДАЦИ 

   1.1. Делатност и опис послова 

                                                        

 Установа обавља следеће послове од јавног интереса: 

1) промоцију туризма подручја града Чачка 

2) координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који 

непосредно или посредно делују на унапређењу и промоцији туризма 

3) доношење годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским 

маркетинг планом, плановима и програмима  Туристичке организације Србије 

4) обезбеђивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке 

вредности подручја града Чачка (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, 

интернет презентација, сувенири итд.), а у сарадњи са надлежним органима обезбеђивања 

туристичке сигнализације 

5) прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој 

територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма 

6) организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, 

културних и других скупова и манифестација 

7) организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање 

бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, 

упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са 

притужбама туриста и др.) 

8) посредовања у пружању услуга у домаћој радиности 

9) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења 

простора 

10) управљања, заштите и развоја заштићеног подручја “Овчарско-Кабларска клисура” 

11) друге активности на промоцији туризма у складу са оснивачким актом и Статутом. 

 Установа је управљач заштићеног подручја – предела изузетних одлика Овчарско - 

Кабларска клисура  сходно одредбама Уредбе о заштити предела изузетних одлика Овчарско-

Кабларска клисура (Сл. гласник РС, бр.16/2000), као и одредбама Закона о заштити природе. 

 У управљању заштићеним подручјем установа је дужна да: 

 - чува заштићено подручје и спроводи прописане режиме заштите 

 - унапређује и промовише заштићено подручје 

 - донесе План управљања и акт о унутрашњем реду и чуварској служби утврђен актом 

о заштити – Уредбом 

      - даје сагласност за обављање научних истраживања, извођење истражних радова, снимање 

филмова, постављање привремених објеката на површинама у заштићеном подручју 
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1.2.  Начин финансирања 

 

 Средства за рад и остваривање програма Установе обезбеђују се у складу са законом из 

буџета града, буџета Републике, донаторством, продајом производа и услуга на тржишту и из 

других извора.                                                                

 Средства Установе утврђују се финансијским планом и користе се према њиховој 

 намени.                                                               

 Финансирање заштићеног подручја Овчарско-Кабларска клисура обезбеђује се из: 

 - средстава буџета Републике Србије и локалне самоуправе 

 - средстава Фонда за заштиту животне средине 

 - накнада за коришћење заштићеног подручја 

 - прихода остварених у обављању делатности и управљања заштићеним подручјем 

 - средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у области   

  заштите природе 

 - донација, поклона и помоћи 

 - других извора у складу са законом. 

     Средства из ст.1 овог члана користе се за намене утврђене одредбама Закона о заштити 

природе и других закона. 

Организација управљања 

Директора Установе именује и разрешава оснивач. 

Директор Установе именује се јавним конкурсом. 

Одлуку о расписивању конкурса доноси Управни одбор Установе. 

Скупштина града Чачка на седници одржаној 6,7,8,9,12,13. и 16. јуна 2017.године донела је 

решење о именовању вршиоца дужности директора установе „Туристичка организација 

Чачка“ и то Војина Јаковљевића, дипл.менаџера. 

Управни одбор Установе има председника и 4 члана које именује и разрешава оснивач. 

Решењем који је донела Скупштина града на седници одржаној 18. 19. и 20. октобра 2016. 

године, у Управни одбор ЈУ “Туристичка организација Чачка” именовани су за председника 

Младен Ђуровић, магистар – представник оснивача, за заменика председника Јован Марковић 

– представник оснивача, а за чланове Милош Тодосијевић – представник оснивача и 

представници запослениих у установи: Ивана Јањић и Драгољуб Каранац. Управни одбор ЈУ 

“Туристичка организација Чачка” ступио је на дужност 25. октобра 2016. године. 

Председник и 2 члана Управног одбора су представници оснивача, а два члана, као 

представнике запослених, предлажу запослени у установи по спроведеном изјашњавању. 

У 2017.години одржано је 16 седница Управног одбора и донете су 42 одлуке које су омогућиле 

да се делокруг пословања ЈУ „Туристичка организација Чачка“ 2017. године успешно реализује 

Надзорни одбор има председника и два члана. 

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач, на период од 4 

(четири) године и могу бити именовани највише два пута. 

Председник и један члан Надзорног одбора су представници оснивача, а један члан је 

представник запослених у Установи. Решењем о именовању надзорног одбора, који је донела 

Скупштина града на седници одржаној 18. 19. и 20. октобра 2016. године, у Надзорни одбор 

ЈУ “Туристичка организација Чачка” именовани су за председника Мирослав Петровић – 

представник оснивача, а за чланове Горан Јовичић – представник оснивача и Мара 

Мајсторовић – представник запослених. 

Надзорни одбор се састао дана 27.02.2018.године при чему је констатовано да је пословање 

установе вршено на основу закона и позитивних прописа, а у оквиру финансијског плана 

ЈУ„Туристичка организација Чачка“ за 2017.годину те је прихваћен финансијски извештај за 

2017.годину. 
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Општи акти и законски оквир деловања 

Установа има следеће опште акте: 

- Статут 

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 

- Колективни уговор 

- Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби 

 друге акте у складу са одредбама позитивних прописа. 

1. ПРАВНИ ПОСЛОВИ 

1. У складу са Законом о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

спроведено је шест  јавних набавки и то: штампање пропагандног материјала,  набавка 

горива, набавка опреме за чишћење језера, музички програм за манифестације „Прича“, 

„Сабор фрулаша“ и „Купусијада“. ЈУ „Туристичка организација Чачка“ је наведеним успешно 

спроведеним јавним набавкама поред осталих набавки на које се Закон не примењује, 

поступила према усвојеном Плану јавних набавки за 2017.годину. 

2. У складу са Законом о извршењу и обезбеђењу ( „Сл.гласник РС“, бр. 106/2015, 106/2016 – 

аутентично тумачење и 113/2017 – аутентично тумачење) правна служба ЈУ „Туристичка 

организација Чачка“ покренула је пред Основним судом у Чачку и Привредним судом у Чачку 

на основу Закона о заштити природе и Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја 

„Предео изузетних одлика Овчарско-Кабларска клисура“ око 70 извршних поступака против 

физичких и правних лица. У ту сврху ангажован је јавни извршитеље Александар Крџић 

именован за подручје Вишег и Привредног суда у Чачку. Такође су дужницима на основу 

Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика "Овчарско-

кабларска клисура" упућене опомене (физичка и правна лица) и то за 2015., 2016. и 

2017.годину. Резултат свега наведеног је редовна уплата накнада за коришћење заштићеног 

подручја као и увођење правне регулативе у цео поступак у складу са Законом о општем 

управном поступку. 

3. Правна служба води један парнични спор пред Основним судом у Чачку, а у четири парнична 

спора која воде адвокат Драгана Јанковић и Градско јавно правобранилаштво као правни 

заступници ЈУ „Туристичка организација Чачка“ обезбеђује потребну документацију, доставља 

информације, прати судске поступке итд. 

 

2. АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА - ПРОМОЦИЈЕ 
                                                                                                                                      

Сарадња са организацијама у области промоције туристичке понуде 
 

Туристичка организација Србије 

 

 Током године реализовано је више заједничких активности у сарадњи са Туристичком 

организацијом Србије и то у области медијске промоције, наступа на међународним сајмовима, 

најаве значајних догађаја који су се организовали  на подручју Чачка, организацији стручних 

скупова. 
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Србија за младе 

 

 Током 2017. године, настављена је сарадња са организацијом за омладински туризам 

“Србија за младе”, у вези промоције туристичке понуде Чачка. На основу разговора са 

представником организације, достављен је  предлог програма излета у Овчарско-кабларској 

клисури, који je намењен хотелима у Београду. Овим програмом излета обухваћени су излазак 

на врх Каблара, пловидба катамараном и посета манастиру Никоље, као и могућност 

коришћења затвореног базена у Овчар Бањи. 

Током 2017. године, у организацији  Србија за младе реализовано је више организованих 

групних посета Овчарско кабларској клисури које су обухватале видиковац на Каблару, 

пешачке туре, посету манастирима. Сарадња се одвијала у области промоције на домаћим и 

међународним сајмовима и пласирања информација о туристичкој понуди Чачка преко  

друштвених мрежа. 

У Чачку је у организацији TEMMS консалтинга која је партнер организације Србија за 

младе, организовано снимање града и Овчарско-кабларске клисуре за потребе израде 

туристичког филма ТОП 10 дестинација Србије. У иницијалном интерном договору и уз 

сагласност и мишљење Rob Davidson-a, Чачак је изабран међу 10 дестинација које туристи не 

смеју заобићи у 2018. години. 

 Компанији “HERE” из Београда  која се бави израдом навигационих карата 

припремљени су текстови  и информације о туристичким атракцијама, смештајним 

капацитетима, ресторанима и др. Поменута компанија посетила је  штанд ТО Чачка на сајму 

туризма у Београду и понудила сарадњу. Навигационе карте ће бити доступне возачима који 

ће имати информације о туристичкој понуди и угоститељским и осталим објектима у  Чачку и 

околини. 

 

Изложба чачанске привреде 

Удружење пословних жена “Надежда Петровић” уз подршку града Чачка, организовало је 10. 

октобра  Изложбу чачанске привреде. На позив организатора на изложби је  учествовала и 

Туристичка организација Чачка, а  учешће је узело преко 50 пословних  излагача. Догађај је 

био одржан у хотелу “Морава” у Чачку. 

 

M Adriatic Travel - Швајцарска 

22. септембра 2017. године, у Чачку и Атомској бањи Горња Трепча боравио је власник 

туристичке агенције    M Adriatic Travel из Швајцарске Дражен Мујовић. На састанку који је 

одржан у  Атомској бањи са менаџментом бање, г-дин Мујовић се упознао са комплетном 

понудом, обишао терапијски блок и смештајне капацитета. Најављене су  нове могућности које 

се односе на организован долазак  одређених категорија потенцијалних гостију бање, пре свега 

старијих особа које су смештене у домовима за стара лица у Швајцарској. 

 

САЈМОВИ 
 

39.  МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ 

  

 На заједничком штанду Туристичке организације Чачка и Драгачева на 39. 

Међународном Сајму туризма у Београду, организована је од 23. до 26. фебруара  2017. године, 

промоција комплетне туристичке понуде града Чачка, Атомске  бање Горња Трепча и  

Овчарско-кабларске клисуре. Посебан акценат у промоцији, био је на гастрономској понуди и 

промоцији смештајних капацитета. 

 УТП “Морава” д.о.о Чачак у чијем саставу је кафана “Цар Лазар” и Етно кућа "Ерић" из 

Мрчајеваца, изложили су и гастрономске специјалитете чачанског краја. Народни музеј из 

Чачка је из своје етнографске поставке изложио посуде које су се традиционално користиле у 

производњи чачанског кајмака, а који је недавно увршћен на листу  националног 
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нематеријалног културног наслеђа. У изложбеном делу штанда поред ових експоната, 

представљени су и производи предузећа “Поло” из Чачка и ракија “Јелички дукат”, који су 

употпунили “Укусе чачанског краја”.  Прехрамбрено-угоститељска школа из Чачка такође је 

учествовала у организацији програма промоције гастрономије. 

 На сајму је поред бројних тематских  представљена и  брошура на тему гастрономије и 

нова публикација Бања Горња Трепча – Атомска бања, која је штампана на српском и енглеском 

језику, као и издања “Бележник” и “Упознајмо птице Овчарско кабларске клисуре”. Промоцију 

наше понуде подржала је и Издавачка кућа "Пчелица" из Чачка, представљањем новог издања 

"Овчарско-кабларска бајка", аутора Раше Попова. 

  Изложен је и производни програм  Студија “Марушка” из Чачка, захваљујући коме је 

ова компанија награђена у категорији Најбољи локални бренд за 2016. и у категорији 

Национални сувенир. 

  На штанду ТО Чачка, организована је и наградна игра "Чачак вас чека", а промовисане 

су и манфестације које ће се организовати на територији града Чачка током 2017. године, са 

посебним освртом на рок фестивал “Прича” , а гостовањем маестра Боре Дугића и наступом 

Дарка Прелића и дуa флаута Ковачевић, најављена је и 30. јубиларна манифестација Сабор 

фрулаша у Прислоници. Наступ  је имало и КУД “Бамби” из Чачка. Светски првак у класичној 

хармоници Душан Чегањац наступао је  у оквиру промоције града, другог дана сајма. 

 Велику пажњу присутних посетилаца на штанду  изазвала је презентација  “Чачак, наш 

избор”,  коју је у петак 24. фебруара на изузетно атрактиван начин, из угла младог човека из 

Бразила који живи већ пет година у Србији, одржао Thiago Ferreira из организације “Србија за 

младе”. Он је  најавио интензивну подршку ове организације у  промоцији туристичке понуде 

Чачка у овој години  и долазак  група младих у град Чачак из Србије, али и из иностранства. 

 У суботу је организована промоција Драгачевског Сабора трубача и презентација 

бициклистичких стаза коју је одржао Стефан Лукић. 

 Током сва четири дана трајања сајма, промовисани су сви сегменти туристичке понуде 

и кроз видео промотивни  материјал, који је привукао пажњу посетилаца штанда Туристичке 

организације Чачка. 

 

 Сајам туризма  ITB – Берлин  2017 

 

 Највећа берза индустрије туризма у свету ITB -   Internationale Tourismus Börse  у 

Берлину, одржана је од 8. до 12. марта 2017. године  окупила више од 10.000 излагача из 180 

земаља и региона. Државе, градови, туроператери, резервациони системи, авио компаније, 

хотели, остали пословни излагачи, били су у прилици да представе своју понуду,  унапреде 

услуге и  успоставе контакте са бројним учесницима и  посетиоцима сајма. На штанду 

Туристичке организације Србије своју понуду представила је Туристичка организација Чачка, 

а учествовали су  и Туристичка организација Београда, Војводине, Новог Сада, Златибора, 

Ниша, Димитровграда, Пожаревца, Деспотовца, као и представници туристичке привреде из 

агенција Magelan Travel, Serbia tour operator, Turorama, Wild Serbia Adventure, Robinson 

Avdenture Team, Big Blue Travel, Luna Travel и хотели  MK Resort, Zlatibor Mona, Vila Majur, 

Туристички Кластер Срем као и Министарство здравља Републике Србије и национална авио 

компанија Air Srbija.  

 Туристичка организација Чачка, поред  промотивног материјала на немачком и 

енглеском језику – “Овчарско-кабларска клисура”, “Манастири Овчарско-кабларске клисуре”, 

“Атомска бања Горња Трепча”, “Медицински туризам у Чачку”, “Културно-историјско наслеђе 

Чачка”, “Укуси Чачанског краја",  презентовала и информације о Сабору трубача у Гучи, а 

током сајма на штанду ТО Србије, емитован је и промотивни филм о Чачку и филм који је 

снимила немачка државна телевизија  Арте, током боравка у Чачку и Овчарско-кабларској 

клисури. 

 Нагласак на промоцији туристичке понуде Чачка, био је  на здравственом туризму у 

Атомској бањи Горња Трепча и медицинском туризму у Чачку. Са  државним секретаром 
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Министарства здравља Мехом Махмутовићем, који је са представником Удружења доктора 

стоматологије, био на сајму у Берлину, одржан је састанак коме су присуствовали и 

представници Атомске бање Горња Трепча. Једна од главних и  актуелних тема је промоција 

медицинског туризма Србије у иностранству, као и могућности и услови који су на 

располагању у Чачку.   

 Састанак  на иницијативу Туристичке организације Чачка и г-дина Дамира Радића, који 

је раније потписао уговор о заступању Атомске бање у Немачкој, реализован је у петак, 10. 

марта на штанду Туристичке организације Србије у Берлину.  Присуствовали су Peter Becker -

међународни консултант за развој туризма и маркетинга,  заједно са турoператерима из 

Немачке (Kuren und Wellness), представницима – консултанитима  WITOS - Немачка, PR 

агенције која промовише Србију у Немачкој – Mascontour, представницима  Атомске бање 

Горња Трепча и  ТОЧ. Закључено је да је неопходно  укључење више  бања из Србије у пројекат 

промоције здравственог туризма на немачком и иностраном тржишту, а да на ту тему буде 

одржана конференција у Чачку, у јуну месецу 2017. године.   

  Овчарско-кабларска клисура је и  године привукла  пажњу и то природне вредности и 

културно-историјско наслеђе, као и могућности за активан одмор. Одржани су састанци са 

неколико туроператера који су били заинтересовани за понуду Чачка и Овчарско-кабларске 

клисуре. 

Штанд Србије и града Чачка посетио је и Амбасадор Републике Србије у Немачкој Г-дин 

Душан Црногорчевић и пружио подршку у промоцији Србије и здравственог туризма  у 

наредном периоду.   

Представници Атомске бање Горња Трепча, ове године  били су  у делу штанда Туристичке 

организације Србије где се представљала ТО Чачка, а користили су инфо пулт ТОЧ за поделу 

штампаног материјала и простор за одржавање састанака. 

Организација "Србија за младе", учествовала је у  промоцији, нашег краја и то кроз материјал 

штампан на енглеском језику (Овчарско-кабларска клисура) који су донели на сајам и делили 

на инфо пулту ТОЧ. 

 

Међународни сајам туризма и активног одмора у Нишу 

 

 Туристичка организација Чачка учествовала је на 18. Међународном сајму туризма и 

активног одмора у Нишу, који је одржан од 30. марта до 01. априла у хали СЦ “Чаир”. 

 На нишком сајму, туристичку понуду представили су бројни излагачи из земље и 

региона. Туристичке организације, туристичке агенције, организатори манифестација, 

произвођачи сувенира, ресторани и винарије представили су посетиоцима сајма своју понуду 

и производе. 

 На штанду Туристичке организације Чачка посетиоци су имали прилику да се путем 

рекламног материјала информишу о туристичкој понуди Чачка, да сазнају више о културно-

историјском наслеђу, Овчарско-кабларској клисури, Атомској Бањи Горња Трепча, 

манифестацијама, смештајним капацитетима и гастрономској понуди чачанског краја и 

дегустирају ракију “Јелички дукат”. На штанду ТО Чачка представници Специјалне болнице 

за рехабилитацију Горња Трепча и Етно куће “Ерић” из Мрчајеваца, посетиоцима су пружали 

детаљније информације о својим делатностима и актуелној понуди. 

 Пратећи догађај, дегустација гастрономских специјалитета и вина - “Хедонизам и 

туризам” и ове године изазвао је велико интересовање посетилаца и медија. Етно кућа “Ерић” 

својим специјалитетима, представила је  гастрономску понуду чачанског краја. 

 За време трајања сајма одржана је конференција о организацији догађаја и промоције 

манифестација, у организацији Туристичке организације Ниш и Удружења Србија за младе. 
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Сајам туризма у Крагујевцу 

 

 9. Међународни сајам туризма и  сеоског туризма одржан је од 24. до 26. новембра у 

организацији Градске туристичке организације Крагујевац и Шумадија сајма. Ове године, на 

сајму су се представили излагачи из Србије и региона, национална туристичка организација, 

локалне  туристичке организације, туристичке агенције, хотелијери, сеоска домаћинства, бање, 

туристички центри. 

 На штанду Туристичке организација Чачка, посетиоцима сајма и представницима 

медија, представљена је понуда која се односи на смештајне капацитете, програме излета и 

туристичке садржаје Овчарско-кабларске клисуре, Атомске бање Горња Трепча, културно-

историјско наслеђе и природне ресурсе Чачка и околине. 

 Највеће интересовање посетилаца сајма на  штанду ТО Чачка, било је за понуду излета 

у Овчарско-кабларској клисури и цене услуга у бањи Горња Трепча. Пратећи програми 

односили су се на презентације, каталоге радних места у туризму  и промоције дестинација и 

сеоских туристичких домаћинстава. 

 

Учешће на Сајму заштите животне средине и природних ресурса -  Eco Fair 

 

 Сајам заштите животне средине и природних ресурса -  Eco Fair одржан је од 4. до 6. 

октобра у Београду. Излагачки и стручни пратећи програми обухватили су све сегменте 

заштите животне средине: земљиште, ваздух, воду, природне ресурсе, комуналну опрему...На 

сајму се представио и град Чачак, а на штанду града  организован је и пратећи стручни програм 

кога су чиниле презентације из области заштите животне средине. Туристичка организација 

Чачка, поред штампаног материјала који се делио на штанду посетиоцима сајма, у пратећем 

програму организовала је две  презентације. Прва је била  на тему  природних  и антропогених  

вредности у туристичкој понуди предела изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура, а 

друга презентација  односила се  на природне вредности и активноси управљача ТО Чачка, у 

области мониторинга  и заштите животне средине. 

 

Winter Events & Spa Travel Market (WESTM) – специјализовани сајам туризма 

 

 Winter Events & Spa Travel Market (WESTM) – међународни специјализовани сајам 

туризма, одржан је 16. и 17. октобра 2017. године у хотелу Crown Plaza у Београду. На сајму 

WESTM 2017 учествовали су бројни излагачи из земље и иностранства – организатори 

семинара, представници туристичких организација и агенција, хотела, а све у циљу међусобног 

представљања, успостављања контаката и остваривања пословне сарадње. 

Првог дана сајма, организовани су B2B састанци, где су излагачи имали прилику да презентују 

своје делатности, дестинације и разговарају о пословним могућностима. Туристичка 

организација Чачка представила је туристичку понуду чачанског краја, културно-историјско 

наслеђе града, Предео изузетних одлика “Овчарско-кабларска клисура”, Атомску бању Горња 

Трепча и др. На  WESTM сајму обављени су разговори   са представницима туристичких 

организација и агенција, о могућој будућој сарадњи, промоцији туристиче понуде Чачка, 

реализацији програма излета и др. 

 

 WITOS –  Промоција здравственог туризма Србије у Немачкој -    

 представљање пројекта у Чачку   

                                         

Промоција здравственог туризма Србије у Немачкој – тема је радионице која је  одржана  

7. јуна 2017. године у конгресној сали хотела “Београд” у Чачку.  Организација WITOS из 

Немачке коју чине експерти из области здравственог туризма и маркетинга у туризму, 

представили су  пројекат којим су  обухваћене бање – рехабилитациони центри  из Србије.   
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 Учесници радионице у Чачку 
 

- Предавачи – организација WITOS 

- Министарство здравља – државни секретар, др Мехо Махмутовић 

- Министарство трговине, туризма и телекомуникација, др Ната Ћирић, саветник 

- Туристичка организација Србије – Алексанра Долапчев, менаџер за тржиште Немачке 

-Туристичка организација Чачка – директор, руководилац службе за макретинг и 

сарадник у служби за маркетинг 

- Туристичка организација Куршумлија 

- Градска управа Чачка– градоначелник, чланови градског већа (за туризам и здравство), 

представник комисије за категоризацију 

- Специјалне болнице за рехаблитацију: “Меркур -“Врњачка Бања, Рибарска Бања, 

Сокобања, Пролом Бања, Луковска Бања,  Буковичка Бања, Врдник, Бања Кањижа, Атомска 

Бања Горња Трепча 

- Удружење приватних доктора медицине и стоматологије Чачак 

- Организатор путовања – специјалиован за здравствени  туризам “Luna Travel” Београд 

- Менаџмент УТП “Морава” Чачак 

- Прехрамбено угоститељска школа 

- Представници медија (РТС, регионале и локалне медијске куће) 

  

    Теме  радионице: 

 

-Успостављање WITOS  у Србији, значај ове организације за српску привреду, планови за 

наредних 5 година, циљеви ( WITOS Gerd Henning, Дамир Радић 

-Увод у пројекат " Промоција здравственог туризма Србије у Немачкој"  здравствени туризам 

у свету, развој, трендови, маркетинг, инвестиције, прилагођавање Србије и могућности на 

европском тржишту – милион посетилаца годишње и колики удео се односи на српске бање 

(Prof. Dr Peter Becker – WITOS,  међународни консултант за развојне пројекте у туризму и 

маркетинг) 

-Представљање организатора путовања из Берлина – референце, могућности за успостављање 

сарадње,  маркетинг и дистрибуција српских бања, консалтинг, искуства других земаља у 

Европи и информације од значаја за организацију путовања, комуникација са туристичким 

агенцијама у Немачкој и Европи, online маркетинг, web презентације, друштвени медији 

( WITOS Heike Jachman,) 

-Дискусија, питања, захтеви, идеје за будући развој здравственог туризма у Србији, примери 

добре праксе – представљање бања учесница радионице... 

 

 Радионица је била успешно организована, а програм студијске посете бањама Србије, 

организације WITOS завршен је 15. и 16. јуна боравком у Чачку, а потом и посетом Овчарско-

кабларске клисуре. Гостујућим предавачима, организован је излет, који је укључио пловидбу 

катамаранима и посету манастиру Никоље. Посетили су и Wellness   центар “Каблар” у Овчар 

Бањи и упознали се са садржајима овог објекта. Закључено је да се Овчар Бања налази у 

изузетном природном амбијенту и да након улагања у опрему у пружању услуга 

рехабилитације и улагања у смештајне капацитете и остале пратеће садржаје, може да буде 

изузетно атрактивна за европско тржиште. 

 

ПРОМОТИВНА КАМПАЊА “ВИДИ СРБИЈУ”      

 Промотивна кампања  Туристичке организације Србије “Види Србију”, у циљу 

промоције понуде Србије у летњем периоду,  ове године организовала се  у четири града: Нишу, 

Чачку, Београду и Новом Саду. 

  Град Чачак је 23. јуна 2017. године угостио  представнике туристичких организација из 
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25 градова и дестинација Србије,  а том приликом на Градском тргу, организован је занимљив 

културно-забавни програм. Чачани су били у прилици да се упознају са туристичком понудом 

свих крајева Србије, а током програма, организована је и наградна игра – квиз знања “Колико 

познајеш Србију”. 

У припремама за реализацију овог важног догађаја у промоцији туристичке понуде Србије, 

одржаној у Чачку, била су укључена  јавна предузећа и установе из Чачка- Градска управа за 

урбанизам, Градац, Јавно комунално предузеће - Комуналац, Водовод, ЈП Паркинг сервис,  Дом 

културе. 

Награде хотелијера у оквиру наградне игре – квиза знања “Колико познајеш Србију” (за 

градове Нови Сад и Београд  обезбедили су хотели “Aveny”, Tema Nova”, “Castello” из Чачка и 

Специјална болница за рехабилитацију “Атомска Бања” Горња Трепча. 

 Др Олгица Миљковић, менаџер за тржиште Србије, организатор промотивне 

кампање Туристичке организације Србије оценила је овогодишње учешће Туристичке 

организације Чачка и организацију програма “Види Србију” у конкуренцији градова 

Београд, Нови Сад и Ниш, као најбољу. 
 

Промотивна кампања Србије за младе – “Продужи одмор у Србији” 

  

На иницијативу Организације “Србија за младе”, достављен је промотивни материјал 

Туристичке организације Чачка за организовање промоције коју ова организација организује  

у јулу и августу. Тема је “Продужи одмор у Србији” а циљ је да се посетиоци Аде Циганлије 

где ће ова промоција бити организована, информишу о могућности да остатак или део одмора 

проведу у Србији, односно у граду Чачку. Избор градова које ће ова организација промовисати  

извршен је на основу Уговора о сарадњи потписаним са одређеним бројем туристичких 

организација, међу којима је и ТО Чачка. 

 

Промоција на 57. Драгачевском сабору трубача 

  

57. Драгачевски сабор трубача у Гучи свечано је отворен у четвртак, 10. августа, код Споменика 

трубачу у Гучи. Након свечане церемоније уследило је отварање изложби у Музеју трубе и 

холу Центра за културу, отварање саборског сајма туризма, сајма књига а затим и 

представљање књига и публикација Сабора. Саборски сајам туризма у Гучи одржан је од 10-

12. августа. На овогодишњем сајму туризма учествовало је 9 излагача, представника 

туристичких организација из земље и окружења. Представници Туристичке организације 

Чачка и Атомске Бање Горња Трепча, за три дана сајма, представили су посетиоцима Сабора 

туристичку понуду чачанског краја. 

 

Промоција  на Међународној  конференцији “ Туристичко тржиште југоисточне 

Европе SEET 2017” 

 

 Међународна конференција Туристичко тржиште југоисточне Европе “SEET 2017” 

одржана је 4. октобра у Сава Центру, са циљем унапређења конкурентности, привлачења 

туриста са далеких емитивних тржишта,  повезивања свих релевантних представника 

индустрије туризма. Конференцији је присуствовао велики број учесника из Србије и 

иностранства.  Након уводних излагања  представника министарстава Србије и гостујућих 

земаља, одржане су 3 панел предавања: “Где смо на глобалној туристичкој мапи?”, друго је 

било “Магично искуство током свих годишњих доба” и треће “Кликом до госта”. Током 

конференције, оджани су и B2B састанци са представницима агенција Fly Fly Travel и Terra 

Travel. Договорено је да  се агенцијама доставе информације о излетима у Овчарско-кабларској 

клисури и смештајним капацитетима у Чачку.    
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Презентација просторног плана предела изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура 

 

 Презентација просторног плана предела изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура 

одржана је у сали Скупштине града Чачка 11. октобра 2017. године. Јавном увиду у план који 

је представио Иститут за архитектуру и урбанизам Србије, поред представника управљача 

ПИО “Овчарско-кабларска клисура”- Туристичке организације Чачка и Градске управе Чачка, 

присуствовали су представници јавног и приватног сектора и организација који су се у великом 

броју одазвали позиву да учествују у јавној расправи. У уводном делу, присутнима се обратио 

помоћник министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре мр Ђорђе 

Милић, а презентацију којом је представљен план, одржао је др Никола Крунић из Института 

за архитектуру и урбанизам Србије. Након излагања представника Града Чачка о значају овог 

просторног плана, присутни су могли да поставе питања и дају сугестије које се односе на 

садржаје на поменутом простору. Предлози ће бити разматрани у фази која ће уследити пре 

финалне израде просторног плана ПИО “Овчарско-кабларска клисура. 

 

Награде за Туристичку организацију Чачка на Фестивалу штампаних публикација 

"Кофер слова" 

 

 "XIII Међународни фестивал туристичких публикација - "КОФЕР СЛОВА", одржан је 

13. и 14. октобра у Крушевцу, а окупио је  преко 50 туристичких организација из Србије и 

региона. Фестивал је и ове године био такмичарског карактера, а најбоља штампана издања у 

претходној години,  била су изложена у фоајеу крушевачког позоришта где је организована и 

свечана додела награда најбоље оцењеним публикацијама. Туристичка организација Чачка 

освојила је 2 награде у категоријама:  туристичка публикација са више од 50 страна -  2. 

Награду за брошуру "Упознајмо птице Овчарско-кабларске клисуре" и 3.  Награду   за 

Туристичку мапу града Чачка. 
 

Реализација праксе – блок наставе  за ученике Прехрамбено угоститељске школе из 

Чачка 

 

 Током школске 2017/18 године,  организована је пракса за ученике Прехрамбено-

угоститељске школе (од 2. до 4. разреда смер туристички техничар) који су у канцеларији 

службе за маркетинг добили комплетне информације о начину рада и делатностима Туристичке 

организације Чачка. Ученици информисани су о туристичкој понуди Чачка, добили су 

промотивни материјал, били су заинтересовани  за начин рада установе и по потреби били и  

ангажовани на одређеним пословима. 

        

Предлог за приступање туристичкој регији Западна Србија 

  

28. новембра 2017. године упућен је Допис туристичкој регији “Западна Србија” који је 

садржао образоложење  за приступање Чачка овој  регији. Управни одбор туристичке регије 

Западна Србија,  једногласно је прихватио овај предлог. 

 

Изложба сувенира и туристичких публикација у Лесковцу   

  Награде за Туристичку организацију Чачка на Изложби сувенира и туристичких 

публикација у Лесковцу  која је одржана у Лесковачком културном центру од 8 до 

10.новембра 2017. године 

У међународној конкуренцији више од четрдесет такмичара (учествовали представници 

Србије, Македоније, Бугарске и Републике Српске), Туристичка организација Чачка је била 

једна од најуспешнијих. Прву награду у категорији Туристичка фотографија – Колекција, (за 

Колекцију туристичких фотографија „Боје јесени“ аутора Драгана Ђоловића) 

Прву награду у категорији Туристичка мапа (за Туристичку мапу Чачка) 
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Другу награду у категорији Сувенир ( за сет минијатурних сувенира аутора Ненада 

Тутуновића) 

Трећу награду у категорији Туристичке публикације преко 50 страна (за публикацију 

„Упознајмо птице Овчарско-кабларске клисуре“) 

Трећу награду у категорији Туристичка фотографија – Појединачна (за фотографију 

„Храст“ аутора Слободана Пајића) 

 

Туристичка конференција  регије Западна Србија, Златибор, 5-6. децембар 2017 

  

 Туристичка конференција регије Западна Србија која је одржана у хотелу “Мона” на 

Златибору, била је значајна јер су теме које су биле у оквиру панел дискусије представљене, 

актуелне и пружиле су више корисних информација, нарочито у области маркетинга. Првог 

дана конференције теме су се односиле на законску регулативу области регистрације објеката 

за смештај, рада туристичке инспекције, пријаве боравишне таксе, проблемима у 

евидентирању објеката и искуствима дестинација и организација које су учестовале у панел 

дискусији и конференцији. Другог дана предавања су се односила на теме из области 

маркетинга у туризму и пословања рецептивних туристичких агенција. Теме другог дана 

конференције: Друштвене мреже у функцији промоције туристичке дестинације, Значај 

креирања on line заједнице за развој дестинације, услови за развој рецептивне понуде, Развој 

авантуристичког туризма у Србији, Шта страни туристи желе, Значај видеа и Youtube-a за 

привлачење туриста у дестинацију, Примери добре праксе (ПСД програм, град Ужице – Прва 

зелена стаза у Србији, Златар, Чаробни туристички прстен регије Западна Србије. 

Конференцији су присуствовали представници ТО Чачка. 

 

Промоција у медијима 

- О учешћу Туристичке организације Чачка у промотивној кампањи “Види Србију”,  

објавњени су чланци у штампаном издању листа Чачански глас, као и на порталима који имају 

локалну и регионалну покривеност.  

- Прилози о манифестацијама које су организоване током јула и августа месеца, 

емитовани су и објављивани на порталима и телевизијама “Галаксија 32” и “Телемарк” и 

штампаним медијима, као и на осталим телевизијама са националном фреквенцијом 

- РТС 1 Емисија “Гост” - емитована је 25. августа 2017. године.Тема: представљање 

Србије на Сајму туризма у Београду. Међу одабраним туристичким организацијама била је и 

Туристичка организација Чачка 

- Прилог из Чачка, о организацији   стручног скупа  Промоција здравственог туризма 

Србије у Немачкој, одржаног у Чачку, емитован је на РТС1, у емисији “Ово је Србија”, 

јутарњем програму РТС, свим регионалним телевизијама и порталима, штампаним медијима, 

специјализованом порталу за туризам Internet Serbia Travel News... 

 

"Туристички свет" – специјализован магазин за хотелијерство и туризам (штампано и 

електронско издање) – интервју о на тему активности ТОЧ у предстојећем летњем периоду 

“Српски телеграф” припремљене   информације и фотографије о манифестацији Купусијада, 

које су им биле потребне за текст о  гастрономским манифестацијама у Србији 

Током године у више штампаних медија (Политика, Блиц, Вечерње новости...) објављиване су 

репортаже и информације о туристичким садржајима у Чачку и околини. 

 

Студијски програм посете немачких новинара Овчарско-кабларској клисури 

 

 Туристичка организација Чачка је ове године на Сајму туризма ITB у Берлину, на 

штанду Туристичке организације Србије, поред понуде у области здравственог и медицинског 

туризма, представила и природне и културно-историјске  вредности предела изузетних одлика 

Овчарско-кабларска клисура. То је резултирало укључењем наше понуде у студијски програм  
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ТОС „Дунав, Дрина, Морава – Западна Србија“ за   групу новинара из Немачке и редакција: 

Märkisches Medienhaus,  Touristik Aktuell, TV Hören und Sehen, TV 14, Hamburger Abendblatt, 

Sächsische Zeitung, Freie Presse, Passauer Neue Presse, Weltreisender, Mein Europa bereisen и 

PR агенције Mascontour из Берлина. Ова група новинара боравила је 9. јуна у Овчарско-

кабларској клисури  и упознала  се са њеним природним вредностима и културно-историјским 

наслеђем.  Ресторан “Плажа” на језеру Међувршје који у понуди има специјалитете чачанског 

краја,  амбијент и услуга овог објекта, оставили су веома позитиван утисак на представнике 

медија из Немачке. Потом им је организована и пловидба катамараном језером и реком 

Западном Моравом, као и посета манастиру Никоље, где им је приређен срдачан дочек и где су 

се упознали са  животом манастира, традицијом, њиховим значајем и местом које имају у 

култури и историји народа овог дела Србије. Овом приликом,  добили су информације и о 

осталим туристичким производима Чачка, како самог града, тако и бање Горња Трепча и Овчар 

Бање. 

 

Студијска посета новинара из Кине 

 

У оквиру обиласка Србије, екипа новинара из Кине посетила је и “Минићеву кућу 

ракије”. Била је то прилика да се уз дегустацију најбоље српске шљивовице и још петнаестак 

врста воћних ракија, упознају са туристичком понудом нашег краја, пре свега Атомском бањом 

Горња Трепча, Овчарско-кабларском клисуром, манастирима Српске свете горе, културно 

историјским наслеђем Чачка. 

Магазину “Топ Србија- најбоље из Србије”, припремљен текст о туристичкој понуди 

Чачка и околине. Чланак је објављен у штампаном издању и електронској верзији, на ФБ 

страници. 

“Туристички свет” објавио текст о наградама које је Туристичка организација Чачка 

освојила у Крушевцу. 

 

Боравак блогерки из Бразила у Чачку 

 

 У Чачку су  од 11-13. децембра боравиле Мarina Farias и Rayssa Morinigo, блогерке из 

Бразила, на предлог и препоруку  Тијага Фереире који је ангажоваан у организацији Србија за 

младе. Гошће су биле смештене у хотелу “Београд”, а током дводневног боравка у Чачку, поред 

посете Народном музеју, организован је и излет до Овчарско-кабларске клисуре, посета 

манастирима Успење и Никоље, неколико мањих видиковаца, посета и упознавање са 

садржајима Wellness центра Каблар. 

 ТВ АРТЕ (немачко-француска државна телевизија), 18. децембра, емитовала је филм о 

Србији (део филма представља Чачак и Овчарско-кабларску клисуру) 

 Током године објављено је више прилога у електронским и штампаним медијима о 

реализованим активностима Туристичке организације Чачка. 

 

ИЗЛЕТИ 

 

Наставак сарадње са агенцијама из Србије које се баве рецептивним туризмом 

резултирао је бројним излетима који су реализовани у Чачку и Овчарско-кабларској клисури. 

Током године, организовани студијски програми и  излети за одређене групе туриста који су 

посетили Чачак и Овчарско-кабларску клисуру. 

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 

 Током 2017. године, поред издања која су штампана  у предвиђеном тиражу, тематских 

брошура и осталих публикација, штампана је и нова Туристичка мапа града, која је награђена 

на два републичка конкурса за избор најбољих публикација. 
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ПРЕГЛЕД ШТАМПАНИХ ПУБЛИКАЦИЈА У 2017. ГОДИНИ 

 

 ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА – Доживите природу и Српску Свету Гору 

(издање на српском, енглеском, руском, немачком, француском и италијанском језику) 

 БАЊА ГОРЊА ТРЕПЧА – Атомска бања 

(издање на српском и енглеском језику) 

 ЧАЧАК ОКРУЖЕН ПРИРОДНИМ БЛАГОМ 

(издање на српском и енглеском језику) 

 ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА – ОДМОР У ПОКРЕТУ 

(издање на српском, енглеском  и немачком језику) 

 ЧАЧАК МОЈ ГРАД 

(издање на српском језику) 

  ВОДИЧ КРОЗ УГОСТИТЕЉСКЕ ОБЈЕКТЕ 

(издање на српском језику) 

 ТУРИСТИЧКА МАПА ЧАЧКА 

(издање на српском и енглеском језику) 

 ПЛАНИНАРСКО – ТУРИСТИЧКА МАПА ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКЕ КЛИСУРЕ 

(издање на српском и енглеском језику) 

 МАНАСТИРИ ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКЕ КЛИСУРЕ 

(издање на српском и енглеском језику) 

 ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА, РЕСТОРАНИ И СМЕШТАЈ 

(издање на српском и енглеском језику) 

 МЕДИЦИНСКИ ТУРИЗАМ 

(издање на српском и енглеском језику) 

 УЛАЗНИЦЕ ЗА КАТАМАРАН 

 СЛАТИНСКА БАЊА 

(издање на српском језику) 

 БЕЛЕЖНИК ОВЧАРСКО- КАБЛАРСКЕ КЛИСУРЕ 

(издање на српском језику) 

 ПОЈЕДИНАЧНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА – Предео јединствених природних лепота 

(издање на српском и енглеском језику) 

 ЧАЧАК – културно историјско наслеђе 

(издање на српском и енглеском језику) 

 УКУСИ ЧАЧАНСКОГ КРАЈА – Гастрономска понуда 

(издање на српском и енглеском језику) 

 УПОЗНАЈМО ПТИЦЕ ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКЕ КЛИСУРЕ 

(издање на српском језику) 

 КАЛЕНДАР МАНИФЕСТАЦИЈА 

 

 

3. АКТИВНОСТИ НА  УНАПРЕЂЕЊУ И РАЗВОЈУ ТУРИЗМА 
                                                                                                                                                                     

 Активности на унапређењу и развоју туризма биле су усмерене на организацију и 

реализацију послова из Програма рада Јавне установе “Туристичка организација Чачка” за 

2017. годину. 

 Различити видови туризма, који су заступљени на подручју града Чачка и за које постоје 

потенцијали за даљи развој, захтевали су различите послове у току године, а све у циљу 

унаређења и развоја туристичке понуде Чачка. 

 Активности на унапређењу туристичке понуде, током 2017.године, подразумевале су 

унапређење и промоцију бањског туризма, подстицај развоја рекреативног и авантуристичког 
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туризма, организацију и реализацију излетничког, екскурзионог и еко туризма, унапређење 

верског и руралног туризма. 

 Креирани су предлози туристичких обилазака, који су достављени туристичким 

агенцијама и удружењима пензионера  у Србији. На овај начин представљена је туристичка 

понуда Чачка, ПИО "Овчарско-кабларска клисура" и Атомска бања Горња Трепча. Богато 

културно-историјско наслеђе и природне вредности чачанског краја погодни су за различите 

видове туризма и чине Чачак занимљивом туристичком  дестинацијом. 

 Такође, припремани су предлози програма излета за агенције које се баве рецептивним 

туризмом и реализоване су активности туристичког вођења и праћења група приликом посета 

и обилазака локалитета на подручју Чачка и околине. 

Током 2017. године, реализоване су и друге активности на унапређењу, развоју и 

промоцији туризма: 

-пројектне активности у циљу добијања средстава из републичких фондова и других 

извора финансирања, намењених унапређењу, развоју и промоцији туризма, као и за 

организацију и реализацију манифестација, које се одржавају у граду и околини 

-праћење и анализа стања, развоја и кретања на домаћем и међународном туристичком 

тржишту 

-праћење савремених трендова и иновација у туризму и учешће на сајмовима туризма 

-предлагање мера за реализацију пројеката у правцу развоја посебних облика туризма 

-учествовање у изради и анализи планова, пројеката и студија из области заштите 

животне средине у делу који се односи на туризам 

-праћење стања у туристичкој и угоститељској делатности и предлагање мера за 

унапређење квалитета туристичких услуга, анализу и припрему програма унапређења и 

развоја смештајних капацитета 

-учешће у организацији и реализацији манифестација на територији града и околине

 - пружање информација о начину добијања ваучера за одмор у Србији 

-асистенција на терену и помоћ ТВ екипама на реализацији емисије о туристичким 

производима и потенцијалима Чачка и околине 

-припрема и обрада података за Календар манифестација за 2017. годину 

-промоција туристичке понуде Чачка на другим манифестацијама 

-прикупљање и обрада података о туристичком промету. 

  

 У току 2017. године на Меморијалном комлексу на Љубићу изведени су 

грађевински радови испред објекта, који је предвиђен за туристичко-

информативни центар. 

 Покренута процедура за израду Програма развоја туризма града Чачка. 

Одржан је састанак са ужим руководством града  и предложено формирање 

Радног тима за оперативно учешће у припремама,  као и избор одговарајуће 

научно-образовне институције за израду овог планског документа. 

 

 Едукативне активности, учешћа на изложбама и стручним семинарима 

 У току 2017. године одржани су састанци са представницима организатора 

манифестација, туристичких организација, установа и удружења, у циљу размене искустава и 

развоја туристичких производа и унапређења укупне туристичке понуде, као и рад у 

струковним удружењима, одборима и саветима. Реализована је сарадња са факултетима и 

другим образовним институцијама, пословним и стручним удружењима у циљу размене 

информација и искустава из области развоја туризма. 

 Учешће ЈУ "Туристичка организација Чачка" на изложбама и сајмовима сувенира и 

туристичких публикација у 2017. године, било је веома успешно. 

.   
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4. МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧАЧКА 

 

 ЈУ "Туристичка организација Чачка" учествовала је у организацији и реализацији 

манифестација у циљу подизања нивоа квалитета туристичке понуде. 

 Током 2017. године организоване су бројне манифестације у граду и околини, а послови 

припреме и реализације подразумевали су креирање програма манифестације, сарадњу са 

учесницима у програму, произвођачима сувенира и домаће радиности, сарадњу са медијима, 

уговарање спонзорства за манифестације и друге послове у циљу успешне реализације 

манифестација. 
 

 "Индекс 2017" 
 Туристичка организација Чачка у сарадњи са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја – Школском  управом  Чачак, Националном службом запошљавања – 

Филијала Чачак и Активом директора средњих школа Чачка организовала је 21. фебруара 2017. 

године презентацију универзитета, факултета, високих школа и академија из Србије. 

 Била је то прилика да се око 1500 посетилаца, пре свега матураната из Чачка и 

окружења, упозна са програмима и условима студирања на 43 високошколске установе, које су 

се представиле на овој манифестацији. 

  

 Фестивал “ПРИЧА” - 15-16. јун 2017. године 
 Програм је био изузетно добро посећен, оба дана, како концерти у вечерњим сатима, 

тако и садржаји који су им претходили. Првог дана, 15. јуна, организован је маскенбал, уз 

учешће великог броја деце из предшколских установа. Следећег дана, учестовала су културно-

уметничка друштва, плесни клубови из Чачка и рок бендови, уз изузетан наступ групе “Van 

Gogh” и концертом којем је присуствовало више хиљада Чачана на Градском тргу. Концерте су 

одржали и Дејан Цукић и “Спори рутам бенд”, и групе “Неверне бебе” и “Бјесови”. 

 

 „Фото скуп - Овчар Бања“ 
У Чачку је отварањем изложбе и доделом награда фотографима са  Другог  Фото скупа, у 

петак 2. јуна 2017. године, почео Трећи  „Фото скупа Овчар Бања“. 

Пригодним програмом у коме су учествовали најуспешнији ученици Средње музичке 

школе “Војислав Вучковић” из Чачка Матија Ранковић (труба) и Александар Вемић (саксофон) 

и беседом Драгомира Савића директора Туристичке организације Чачка, додељене су награде: 

1. Јан Вало 

2. Владимир Мијаиловић и Снежана Лерх 

3. Драган Боснић, Милојица Миловановић и Ивана Васојевић 

Учесници Трећег Фото скупа су 3 и 4. јуна, од раних јутарњих сати, током два дана, 

посетили врхове Каблара (889 мнв) и Овчара (985 мнв), обишли видиковце, манастире “Српске 

свете горе”, Бањски поток, пловили меандрима Западне Мораве и уживали у лепотама 

заштићеног подручја - Предео изузетних одлика “Овчарко –кабларска клисура”. 

Учесници су своје импресије предлима делили путем друштвених мрежа. 

Свакодневним објављивањем, фотографије Овчарско-кабларске клисуре имале су све више 

пратилаца, а већ у првој недељи након фото скупа јављао се велики број фотографа 

заинтересованих да узму учешће на будућим скуповима, или да индивидуално посете клисуру. 
 

 „Чикер маратон 2017“ 
У периоду од 25.6. - 4.7.2017. године одржан је бициклистички Чикер МТБ 

маратон ,,Бициклом кроз Србију и Црну Гору“. Учесници маратона су се кретали предвиђеном 

трасом од Краљева, преко Чачка (Јелица), Гуче, Пожеге, Ужица, Златибора, Нове Вароши, 

Пријепоља, Пљеваља, Жабљака, Плужина, Никшића, Котора са циљем у Рисну. Маратон није 

имао такмичарски карактер. Циљ организације маратона је спортско-туристички, а поред 

пропагирања бициклизма као спорта, превозног средства и здравог начина живота, маратон 
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промовише туристичке и културне потенцијале две земље. 

Маратон је трајао девет дана и пролазио је  кроз брдско-планинске и приморске пределе, 

обилазећи при том туристичке центре, као и друге знаменитости на тим територијама. Једно 

од места и одморишта у првој етапи било је на територији  Чачка (планина Јелица) са 

преноћиштем у Гучи. Организатори маратона су Бициклистички клуб ,,Чикер“ из Краљева и 

туристичке организације градова учесника. 
 

 „Ивањдански котлић“ – Доња Трепча 
 

У Доњој Трепчи, на месту званом “Руски гробови”, 7. јула 2017. године  одржано је 

традиционално такмичење у припремању рибље чорбе под  називом “Ивањдански котлић”. 

. Под покровитељством Града и у сарадњи са Туристичком организацијом, 

манифестација је успела да настављајући традицију народног сабора, окупи  посетиоце из 

ширег окружења. У конкуренцији 28 тамичара најбољу рибљу чорбу скувала је екипа 

“Коњевци и Лука”, другопласирани су чачански “Моравски аласи”, док је треће место заузела 

екипа МЗ Доња Трепча, уједно и организатор “Ивањданског котлића”. 
 

 “Дани српске кајсије” – Миоковци 
Манифестација “Дани српске кајсије” одржана  је у Миоковцима 15. и 16. јула 2017. 

године. Програмом овогодишње, девете по реду манифестације, реализован  је стручни скуп и 

предавања из области производње и заштите кајсије, руралног развоја, а представљене су  и  

пројектне активности. Организоване су  изложбе плодова и прерађевина од кајсија, 

репроматеријала и механизације, ручних радова и сувенира. 

 Организатори манифестације су Град Чачак, Туристичка организација Чачка, Месна 

заједница Миоковци и Удружење “Миоковачка кајсија”. 
 

 „Овчарско-кабларска регата“ 
 Овчарско-кабларска регата, тринаеста по реду, одржана  је 16. јула 2017. године. По већ 

устаљеном програму, регата је стартовала из Међувршја, а након четири сата пловидбе и забаве 

учесници су „упловили“ у Овчар Бању. Учествовало је 30 пловила, са око 230 чланова посаде. 

Организатори регате су Удружење грађана “Викенд насеље Западна Морава”, Месна 

заједница Овчар Бања, ресторан “Дом” и ЈУ “Туристичка организација Чачка” уз подршку 

Дома здравља, Полицијске управе и ронилачког клуба “Борац” из Чачка. 
 

 ,, Дани Бање – Слатинска бања“ 
У Слатинској бањи је протеклог 15. и 16. јула 2017. године одржана 

манифестација ,,Дани Бање – Слатинска бања“  која је у  два дана окупила велики број 

посетилаца који су могли да уживају у богатом културно – уметничком програму. 

Организовано је стручно предавање на теме : Значај термо-минералне воде  Слатинске бање  и  

Могућности развоја здравственог туризма у Слатинској бањи. Предавачи су били Др Славица 

Драгутиновић и Др Невенка Јовичић. Од осталих садржаја организовани су турнир у малом 

фудбалу и такмичење у кувању гулаша. 
 

 “Карусел” 
Фестивал амбијенталне и етно музике „Карусел“ 2017 под слоганом ПУТОВАЊА/НА 

ПУТУ КА реализован је  од 15. јула до 17. августа. 

По предвиђеном плану и програму, реализовано је 16 програмских вечери на више 

локација у граду и један концерт у Горњем Милановцу у сарадњи са Културним центром Горњи 

Милановац. Учествовало је 19 извођача из више  градова Србије: Крагујевца, Крушевца, 

Суботице, Новог Сада, из земаља региона(Словенија, Босна и Херцеговина, Црна Гора), 

Мађарске и наши извођачи који живе у САД и Шведској. 

Одржано је шест концерата: пет у Чачку: 17, 24, 27, 31. јула и 6. август, на две локације 
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у Чачку: двориште Уметничке галерије „Надежда Петровић“ и Кафе „Монтана“. Одржан је и 

концерт у Горњем Милановцу – програм „Карусел у гостима“ наступ словеначког састава 

„ДУО ПОНТЕ“, заједничка организацја и реализација са Културним центром Горњи 

Милановац. 

Реализоване су и три музичке радионице у дворишту и галерији Народног музеја (за 

перкусије и гитару), а радионицу за бубњаре и друге заинтересоване музичаре, одржао је 

професор Универзитета Беркли и један од најпризнатијих бубњара данашњице, Марко 

Ђорђевић, члан састава ТРИО СВЕТИ. Радионице су биле изузетно посећене. 

 Самостална изложба фотографија Александра Алемпијевића – Фестивал Карусел 

2016/17, била је постављена у средњем холу Дома културе од 1-15. августа.  Сви програми су 

професионално снимљени, а ТВ Галаксија 032 у септембру, октобру и новембру емитовала је 

11 емисија у трајању од 45 минута са фестивалских дешавања. Током фестивала, остварена је 

сарадња и партнерство са више културних институција, удружења, организација  и појединаца 

на реализацији планираних програма. Представљени су неафирмисани аутори из Моравичког 

округа и других крајева Србије, али и еминентни уметници из земље и иностранства, 

представљени најразличитији музички жанрови: етно, светска музика, џез, блуз, нови рок, нова 

уметничка и амбијентална музика. 

Фестивал је у сваком погледу напредовао: организацијском, техничком, програмском, 

све је више заинтересованих за програме фестивала из Чачка и других градова Србије, расте и 

посета странаца фестивалу, а фестивал има све већи углед у иностранству и све већу 

заинтересованост извођача да наступе на Каруселу. 

Организатори манифестације су Одбор манифестације, Асоцијација за уметност и 

културу „Карусел, партнер Туристичка организација Чачак. 
 

  „Пасуљијада “– Љубић 

Манифестација “Пасуљијада” одржана је у недељу 23. јула 2017. године у оквиру 

Меморијалног  комплекса на Љубићу. Такмичење у кувању пасуља, културно-уметнички 

програм, изложба старих јела од пасуља и такмичење у брзом једењу пасуља привукли су 

бројне посетиоце да  дан проведу на овом знаменитом месту. 
 

 30. Сабор фрулаша Србије „Ој Мораво“ 
Сабор фрулаша Србије "Ој Мораво" одржан је 22. и 23. јула 2017. у Прислоници. 

Организатори Сабора су Туристичка организација Чачка, Савет сабора и Месна заједница 

Прислоница, а покровитељ Сабора Град Чачак. 

Домаћин 30. Сабора био је Др Светислав Божић, композитор,  дописни члан САНУ, 

Старешина Сабора Бора Дугић, маестро фруле. 

Пријатељи Сабора: DND – TOP DI агенција за заступање и осигурање Чачак,  „Атеник 

комерц“ Чачак, „Delta tim“ Прислоница, Пекара Вучковић, Пекара „ПОНС“ Чачак,  „Болеро 

НТ“ Чачак, „Елит хотел“  Палић,  ЈП Водовод, ЈП Градац, ЈКП Комуналац, ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци, ЈКП Градско зеленило; Народни музеј Чачак; Међуопштински 

историјски архив Чачак, Дом културе Чачак 

Предтакмичења су одржана у Осаници код Жагубице, Бољевцу, Врањској Бањи, Рачи 

Крагујевачкој, Игрошу код Бруса, Иђошу код Кикинде, на којима је учествовало  више од 250 

фрулаша, а за завршну смотру квалификовало се њих 58. 

 

Награде на 30.Сабору фрулаша Србије: 

 

*Повељу за допринос развоју фрулаштва у Србији: 

- Добривоје Тодоровић, Влашка код Младеновца 

- Слободан Вукићевић, Чачак 

- Јовица Арсенијевић, Звечан 
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*Савремено свирање на фрули уз пратњу оркестра: 

1. Јанко Лукић, Крагујевац 

2. Дарко Прелић, Нова Варош, 

3. Богдан Лукић, Крагујевац 

- Награда жирија публике:  Димитрије Николов, Лесковац 

- Награда за најбољи сценски наступ: Дајана Ђокић, Брус 

- Најбоље одсвирана песма: Андреј Трајковски, Нови Пазар 

- Најбоље одсвирано коло: Вељко Михајловић, Лесковац 

 

*Изворно свирање на фрули: 

1. Петар Чулиновић, Шарбановци 

2. Далибор Тодоровић, Рашка 

3. Урош Милановић, Бољевац и 

    Вељко Петронијевић, Нови Пазар 

 

- Награда за најизворније музицирање „Од злата јабука“, 2. програма Радио Београда: Стефан         

Радовановић, Метовница код Бора 

- Награда жирија публике: Стефан Радовановић, Метовница код Бора 

- Награда „Милован Правдић“ за најбоље одсвирано коло: Драгош Ковачевић, Краљево 

- Награда за најбоље одсвирану песму: Далибор Тодоровић, Рашка 

 

*Дуети: 

1.  Радослав Симић и Милован Милошевић, Крушевац 

 

*Млади до 12 година: 

1. Јанко Јеличић, 

2. Милош Благојевић 

3. Лука Милановић и 

    Јовица Вукајловић 

 

*Млади од 12 до 16 година: 

1 Маја Костандиновић, Бољевац, 

2. Светозар Шутић, Горњи Милановац 

3. Марина Марић, Осаница 

 

*Млади дуети: 

1. Јелисавета и Светозар Шутић, Горњи Милановац 

- Најмлађи учесник: Милан Рајичић, Прислоница 

 

*Конкурс за савремену композицију на фрули: 

1. Александар Смрекић, Чачак 

2. Бојан Милинковић, Нови Сад 

3. није додељена 

 

*Песнички конкурс „Момчилова фрула“ за  најлепшу песму о фрули: 

1. „Фрула, од дрвета руже“, Братислав Бато Јевтовић 

2. „Фрула наша насушна“, Александра Мишић 

3. „Сећање на фрулаша“, Светлана Пешић 

 

*Пастирски штап патријарха Павла: 

Додељене су две похвале: 

-Небојша Милошевић Ротор, Књажевац 
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-Етно група СВАРОЖИЋИ, Јагодина 

 

*Најлепше сеоско двориште: 

-Жаклина Васовић 

-Оливера Ковачевић 

-Саша Ракићевић 

 

Предсаборске активности: 

-Фрулашка академија у Рачи 

-Вајарска колонија „Пастирски штап патријарха Павла“ 

-Фрулашко предвечерје у дворишту Народног музеја у организацији Савета Сабора, Удружења 

фрулаша и КУД „Дуле Милосављевић“ 

-Акција добровољног давања крви у сарадњи са удружењем „Кап по кап“ 

 

Активности током Сабора: 

-Етномузиколошки записи - професори и студенти ФМУ 

-Изложбе: пастирски штапови, старе фруле  и калиграфски записи 

-Етно радионица:  градитељи фрула, рукоради, резбарије, сувенири. 

 

Издавачка делатност: 

 Лист „Фрула“ 

 Свеска бр. 2 (нотни запис савремене композиције за фрулу и оркестар) 

 Зборник песама са Песничког конкурса 

Сабор фрулаша Србије „Ој Мораво“ поводом 30 година постојања добио је Повељу 

Културно-просветне заједнице Србије. 

У ревијалном делу програма наступилo је КУД „Дуле Милосављевић“ из Чачка и етно 

музичка група Сварожићи из Јагодине. 

У ревијалном делу програма, док је заседао жири, своју поезију говорили су победници 

са песничког конкурса „Момчилова фрула“. Додељене су награде за најлепша сеоска 

дворишта,  ЈКП „Градско зеленило“ Чачак поклонило је саксије са цвећем. 
 

„17. Илиндански пливачки маратон" 
На Илиндан, 2. августа 2017. године одржан је 17. Илиндански пливачки маратон у 

Овчар Бањи. По изузетно топлом времену и пријатној температури воде Западне Мораве (24C°) 

одржане су две трке. У трци задовољства на 500 м наступило је 17 такмичара.   

У главној трци на 2500 м која је ове године имала меморијални карактер и носила име 

„Меморијал Милорада Петровића“ наступило је 40 такмичара. Поред домаћих пливача из 

Ивањице, Новог Пазара, Краљева, Горњег Милановца, Аранђеловца, Београда, Бечеја, 

Кањиже, Бачке Тополе, Сомбора, Новог Сада, Трстеника и Чачка такмичила су се и два пливача 

из Русије (Сочи и Сант Петерсбург)  и један пливач из Канаде (Торонто). 

Организатори су били Пливачки клуб „Чачак“, Спортски центар „Младост“, Јавна 

установа „Туристичка организација Чачка“ и МЗ Овчар Бања. Маратон се организује под 

покровитељством Града Чачка. 
 

 „Дани калиграфије и иконописа 2017“ – Овчар Бања 
Дани калиграфије и иконописа реализују се сарадњом  Центра за визуелна истраживања 

„Круг“, Туристичке организације Чачка, Међуопштинског историјског архива и Градске 

библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку. Аутор пројекта је Божидар Плазинић, ликовни 

уметник из Чачка. 

Манифестација је установљена 2014. године са идејом обнављања калиграфско-

иконописачке делатности која је у Овчарско-кабларским манастирима као монашка делатност, 

одвијала у готово свим манастирима а посебно у Благовештењу, Никољу и кули манастира 
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Јовања, саграђеној за преписивање књига. 

 У раду четврте колоније, од 3. до 11. августа 2017. године, учествовало је 12 уметника, 

студената уметничких факултета и ученика средњих уметничких школа који сликају иконе, 

калиграфски исписују поезију песника добитника песничке награде „Владислав Петковић 

Дис“ на песничкој манифестацији „Дисово пролеће“, духовне поруке и народне изреке. Радови 

настали на овој колонији чувају се као посебни фондови у Народном музеју (иконе) и 

Међуопштинском историјском архиву у Чачку (калиграфија). 

 Манифестација Дани калиграфије и иконописа награђена је 2014. године „Туристичком 

слагалицом“ као најбоља нова манифестација у Србији на Сусретима организатора 

манифестација у Привредној комори Србије. 

Иконописачку радионицу је водила Ана Богићевић, професор из Чачка, а калиграфску, 

професор др Лазар Димитријевић, шеф катедре за графички дизајн на Филолошко-уметничком 

факултету Универзитета у Крагујевцу. 

Радионица у Овчар Бањи део је туристичке понуде и садржајем доприноси богатству 

ове долине српске духовности. 
 

 „Шумадијска краљица“ – Горња Трепча 
 Најстарија манифестација у Србији на којој се врши избор најбоље ракије препеченице 

од шљиве под називом „Шумадијска краљица“, одржана ке 13. августа 2017. године у Горњој 

Трепчи. 

За 20 година постојања манифестације, ове године је било највише учесника – 

рекордних, 104 узорка. Одлуком стручног жирија за најбољу је проглашена препеченица из 

Минићеве куће ракије. 

 Манифестацију је организовала МЗ Горња Трепча у сарадњи са Организационим 

одбором и Туристичком организацијом Чачка уз ангажовање великог броја љубитеља ове 

манифестације. 

 

  “Плодови Западног Поморавља”  - Заблаће 
 У Заблаћу je по једанаести пут 2. и 3. септембра 2017. године, одржана привредно-

туристичка и културно-забавна манифестација "Плодови западног поморавља", са циљем да 

подстиче и храбри унапређење пољопривредне производње, развој села, негује и чува 

традицију, подстиче такмичарски дух. 

Манифестација "Плодови западног поморавља" и програм "Берза хране 2017", поред 

великог броја директних учесника, окупила је и на хиљаде посетилаца,  заљубљеника старих 

традиционалних јела и обичаја. 

Поред "Берзе хране" изведен је  богат културно-уметнички програм и организовано 

такмичење у припремању сатараша и такмичење у печењу прасади и јагњади на ражњу. 
 

 15. “Купусијада” - Мрчајевци 
Традиционална гастрономско-туристичка и забавна манифестација „Купусијада“, 

окупила је рекордни број посетилаца од 15-17.септембра 2017. године у Мрчајевцима. 

И ове године долином Западне Мораве замирисао је свадбарски купус и постао 

специјалитет у сваком дому, ресторану и под бројним шатрама. Уз богат културно-забавни 

програм на позорници се, током три дана, смењивало близу хиљаду извођача, а најбројнији су 

били чланови културно-уметничких друштава и певачких група. 

Специјални гост манифестације била је Оливера Катарина која је својевремено песмом 

Обрена Пјевовића прославила Мрчајевце. 

Организован је народни вишебој и низ пратећих програма, али су 

програми „Обреновање“, „Бисерно вече над распеваним Мрчајевцима“, концерт Радише 

Урошевића, концерт КУД „Лола“ и КУД „Дуле Милосављевић Желе“, уз такмичаре који су 

кували купус ипак привлачили највећу пажњу посетилаца. 

Манифестацију су након подизања заставе, беседама отворили домаћин манифестације 
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Милун Тодоровић, градоначелник Чачка и Бранислав Недимовић, министар пољопривреде, 

шумарства и водопривреде у Влади Србије. 

Наjбољима у све три категорије припала су уз дипломе и одличја: Златни, Сребрни и 

Бронзани лонац. Мајсторско писмо је добило Мрчајевачко еколошко-туристичко удружење са 

Милуном Тошићем (презентован – Лонац за Гиниса) за доприинос унапређењу гастрономске 

понуде и манифестације Купусијада. 

 

У категорији „Цело село кува“: 

1. место (Златни лонац) и награду за очување и неговање српске традиције освојила је 

Предшколска установа „Моје детињство“ из Мрчајевца 

2. место (Сребрни лонац) и награду за најуређеније сеоско домаћинство освојила је 

Жослин Вранић из Мрчајеваца 

          3.место (Бронзани лонац) освојио је Саша Вукотић из Мрчајеваца 

 

У категорији „Угоститељи“: 

1. место (Златни лонац) освојила је кафана „Код Срба“ из Чачка 

2. место (Сребрни лонац)освојио је ресторан „Баралић“ из Мрчајеваца 

3. место (Бронзани лонац) поделили су угоститељска радња „Калимеро“ Љиг и 

угоститељска радња „Равна гора“ Дивчибаре 

 

У категорији „Екипе и појединци“: 

1. место (Златни лонац) освојило је Удружење Рибарска бања из Рибарске бање 

2. место (Сребрни лонац) освојило је Ловачко удружење „Радиша Поштић“ из 

Мрчајеваца 

3. место (Бронзани лонац) освојила је екипа „Гулашијада“ из Пријевора 

 

 “Дани патријарха Павла” 

Благословом Светог арихијерејског синода Српске православне цркве, Туристичкој 

организацији Чачка  поверено је  организовање манифестације “Дани патријарха Павла”. 

 Затварање уметничко-резбарске колоније “Крст патријарха Павла” у оквиру 

манифестације “Дани патријарха Павла”, одржано је у манастиру Благовештење у Овчар Бањи, 

на Крстовдан, 27.09.2017. године, уз учешће хора “Вазнесењски” из Чачка. Уручене су  награде 

за најбољи крст и захвалница за учешће на Колонији . 

Свечано затварање манифестације “Дани патријарха Павла” одржано је 

18.10.2017.године у галерији Народног музеја  у Чачку, када је организована изложба  радова 

насталих током одржавања колоније „Крст Патријарха Павла“, „Пастирски штап Патријарха 

Павла“ и „Дани калиграфије и иконописа“. 

 

 „Аеро митинг“- Прељина 2017. 

Љубитељи ултралаке авијације и спортског ваздухопловства у недељу, 15.октобра 2017. 

године, уживали су  на Аеромитингу у Прељини. Уз праћење доласка летилица са других 

аеродрома, летачког програма и програма моделара, могли су разгледати летилице и укључити 

се у панорамско разгледање из неке од летилица. 

 

 „Парада фијакера“ – Прељина 2017. 

Коњички клуб “Миленко Никшић“ организовао је у недељу, 15. октобра 2017. године 

на хиподрому у Прељини 9. “Параду фијакера“. 

Након свечаног отварања манифестације уследио је ревијални део наступа запрега. 

Посебно је било интересантно за најмлађе суграђане који су имали прилику да се возе у 

фијакерима, друже са понијима и да се опробају у јахању. 

Покровитељ манифестације био је Град Чачак у сарадњи са Туристичком организацијом 

Чачка, а организатор Коњички клуб “Миленко Никшић“ са пријатељима клуба. 
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 „Прељина експо 2017“ 
Манифестација “Прељина Експо 2017″ одржана је 31.10. и 1.11.2017. године, на 

Градском тргу у Чачку и у Дому културе у Чачку. Ове године манифестација је због техничких 

разлога организована на овим локацијама, а у два дана представили су  се привредни субјекти 

који послују на територији МЗ Прељина и њеној непосредној околини. 

Покровитељ манифестације био је Град Чачак, а организатор Организациони одбор 

манифестације и ЈУ “Туристичка организација Чачка”. 

   

 

5. АНАЛИЗА ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА У ЧАЧКУ 

Прикупљени и обрађени подаци службе за унапређење и развој туризма 

 

1993-2017 

Табела 1 

 Доласци туриста Ноћења туриста Просек боравка 

година укупно домаћи страни укупно домаћи страни укупно домаћи страни 

1993 39018 38673 345 141988 141167 821 3,6 3,6 2,4 

1994 19716 18988 728 52188 51195 993 2,6 2.7 1.4 

1995 41721 41164 557 194571 193166 1405 4,6 4.7 2.5 

1996 33658 31154 2504 149233 143487 5746 4,3 4.6 2.3 

1997 32333 29379 2954 148052 138803 9249 4,6 4.7 3.1 

1998 34027 32043 1984 150840 146298 4542 4,7 4.6 2.3 

1999 25630 24602 1028 101538 98799 2739 4,0 4.0 2.7 

2000 34397 33248 1149 135841 132933 2908 3,9 4.0 2.5 

2001 33405 31257 2148 113347 108100 5247 3,4 3.5 2.4 

2002 32871 29980 2891 114246 108001 6245 3,5 3.6 2.2 

2003 27464 24464 3000 113956 107323 6633 4,1 4.4 2.2 

2004 27686 23283 3836 109794 101866 7928 4,0 4,4 2,1 

2005 34312 29283 5.029 119204 107286 11918 3,5 3,7 2,4 

2006 34030 28892 5.138 124393 112351 12042 3,7 3,9 2,3 

2007 40241 31508 8.733 177340 149992 27348 4,4 4,8 3,1 

2008 38708 32068 6.640 167140 149916 17224 4,3 4.7 2.6 

2009 38809 31918 6.881 169214 151212 18002 4,3 4.4 2.6 

2010 30904 22804 8.100 151157 129060 22097 4,2 5,7 2.7 

2011 29111 20402 8.709 139424 116037 23387 4,8 5,7 2.7 

2012 27681 19347 8.334 129937 106221 23716 4,7 5,5 2,8 

2013 30006 20196 9810 138717 108515 30142 4,6 5,4 3,1 

2014 31103 21675 9428 138641 107973 30668 4,5 4,9 3,3 

2015 35129 23495 11634 158555 122354 36201 4,5 5,2 3,1 

2016 37955 26488 11467 169369 135870 33499 4,5 5,1 2,9 

2017* 43.285 28.293 14.989 175.036 136.178 38.958 4,4 4,8 2,6 
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ПРЕГЛЕД ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

1995-2000-2005- 2010- 2015 – 2016- 2017      

Табела 2 

Чачак Укупно 

гостију 

Домаћи 

гости 

Страни 

гости 

Укупно 

ноћења 

Домаћи 

ноћења 

Странци 

ноћења 

1995. 41.721 41.164 557 194.571 193.166 1.405 

2000. 34.397 33.248 1.149 135.841 132.933 2.908 

2005. 34.312 29.283 5.029 119.204 107.286 11.918 

2010. 30.904 22.804 8.100 151.157 129.060 22.097 

2015. 35.129 23.495 11.634 158.555 122.354 36.201 

2016. 37.955 26.488 11.467 169.369 135.870 33.499 
2017.* 43.285 

12,31% 

28.293 

6,38% 

14.989 

23,50% 

175.036 

3,24% 

136.178 

0,23% 

38.958 

14,01% 

 

 

ПРЕГЛЕД ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА У БАЊИ ГОРЊА ТРЕПЧА 

1980/1990/ 2000/2010 - 2017 

Табела.3 

Горња 

Трепча 

Укупно 

гостију 

Домаћи 

гости 

Страни 

гости 

Укупно 

ноћења 

Домаћи 

ноћења 

Странци 

ноћења 

1980. 16.952 - - 287.810 - - 

1990. 10.519 - - 130.391 - - 

2000. 8.300 - - 102.000 - - 

2010. 10.841 9.903 938 117.016 104.689   12.327 

2011. 9.762 8.765 997 110.665 97.802 12.863 

2012. 10.381 9.270 1.111 100.845 87.068 13.777 

2013. 9.814 8.528 1.286 104.300 87.623 16.667 

2014. 9.913 8.486 1.427 103.674 85.514 18.160 

2015. 11.334 9.796 1.538 117.590 99.051 18.539 

2016. 12.233 10.865 1.368 122.219 105.425 16.794 

2017. 12120 10577 1543 124465 105350 19115 

Просечан боравак: Укупно: 10,27 дана; Домаћи: 9,96; Страни: 12,39 

 

 

ПРЕГЛЕД ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА НА ПОДРУЧЈУ ОВЧАР БАЊЕ 

2011-2017. 

Табела 4 

Овчар 

Бања 

Укупно 

гостију 

Домаћи 

гости 

Страни 

гости 

Укупно 

ноћења 

Домаћи 

ноћења 

Странци 

ноћења 

2011. 1090 635 455 1971 1136 835 

2012. 1339 755 584 1940 1089 851 

2013. 3406 2348 1058 8302 5982 2320 

2014. 2280 1487 793 4786 3644 1142 

2015. 1.796 1.197 566 3.701 2.727 974 

2016. 1.724 1.156 568 3.758 2.800 958 

2017. 2.019 1.454 565 4.371 3.367 1.004 

Просечан боравак: Укупно: 2,16 дана; Домаћи: 2,32; Страни: 1,78 
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 УПОРЕДНИ ПОДАЦИ ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА 

ЧАЧАК-АТОМСКА БАЊА ГОРЊА ТРЕЧА 

Табела 5 

 

2017. година 

укупно 

гостију 

домаћи 

гости 

страни 

гости 

укупно 

ноћења 

ноћења 

домаћи 

ноћења 

странци 

Чачак укупно 43.285 28.293 14.989 175.036 136.178 38.958 

Атомска бања 

Горња Трепча 

12.120 

28% 

10.577 

37,38% 

1.543 

10,29% 

124.465 

71,11% 

105.350 

77,36% 

19.115 

49,07 

 

Према прикупљеним и обрађеним подацима у 2017. години, на подручју Града Чачка услуге 

смештаја користило je укупно 43.285 гостију. 

Од укупног броја гостију: 

- 12.120 госта  или 28% у Атомској бањи Горња Трепча 

- 31.165 госта  или 72% у осталим местима на подручју Града 

Oд 28.293 домаћих гостију: 

- 10.577 гостију или 37,38% је било у Атомској бањи 

- 17.716  гостију или 62,62% у другим објектима ван Атомске бање  

или, од 14.989 странца: 

- 1.543 гостију или 10,29%је било у Атомској бањи 

- 13.466 гостију или  89,71% у другим објектима ван Атомске бање 

 

Према подацима у 2017. години остварено је укупно 175.036 ноћења гостију. 

Од укупно 175.036 ноћења: 

- 124.465 ноћења или 71,11%  је остварено у Атомској бањи Горња Трепча 

- 50.571 ноћење или 28,89% у другим местима ван Атомске бање 

од 136.178 ноћења домаћих гостију: 

- 105.350 ноћења или 77,36% је остварено у Атомској бањи 

- 30.828  ноћења или 22,64% у другим местима ван Атомске бање 

од 38.958 ноћења странаца: 

- 19.115 ноћења или 49,07% је остварено  у Атомској бањи 

- 19.263 ноћења или 50,93% у другим местима ван Атомске бање 

  

 У 2017. години, у односу на 2016.годину, укупан број гостију већи је за 5330 или 12,31% 

(домаћих више за 6,38%, страних  за 23,50%), а укупан број ноћења већи је за 5667 или 3,24% 

(домаћих више за 0,23%, страних  за 14,01%) 

Уочава се пораст укупног броја гостију и ноћења у односу на претходну годину, као  и 

благи раст домаћих а убрзан страних туриста. 

Из података Републичког  завода за статистику и добијених од угоститеља  види  се да 

сви пружаоци услуга смештаја и боравка гостију не достављају податке Републичком заводу 

за статистику, што отежава благовремени увид и реаговање на кретања туристичког боравка 

током сезеоне. Неопходно је укључивање свих субјеката у прикупљање и достављање 

података, ради обраде и праћења кретања посетилаца из појединих регија (земаља) како би 

боље уочили  ефекте промотивних активности и благовремено их појачали. 

Детаљнијом анализом односа броја гостију и ноћења  са  капацитетима, динамиком 

посете и попуњености капацитета долази се до јаснијих смерница значајних за рад и 

планирање активности по свим сегментима. 

 

Структура иностраних гостију у хотелским капацитетима 

 

Атомска бања Горња Трепча 

У структури иностраних туриста међу водећим земљама из којих долазе туристи највише је 

туриста из Босне и Хергеговине, Русије, Црне Горе Македоније и Хрватске. 
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Чачак и Овчарско-кабларска клисура 

 У хотелима и хостелима  у Чачку у структури иностраних гостију, према земљама из 

којих долазе, доминантну заступљеност имају туристи из бивших југословенских република 

(БиХ, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Македонија). По бројности  у категорији долазака и 

ноћења следе туристи из Румуније, Бугарске, Пољске, Немачке и Италије. 

Туристи из Немачке у 2017. години у хотелима у Чачку остварили су за 20% више долазака и 

10% више ноћења  у односу на 2016. годину. 
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„ОВЧАРСКО – КАБЛАРСКА КЛИСУРА“ 
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Чачак, децембар 2017. год. 
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Увод 
 Овчарско-кабларска клисура је проглашена за заштићено подручје I категорије, Предео 

изузетних одлика (Сл. гласник РС бр. 16/2000) а управљач је Туристичка организација Чачка 

из Чачка. 

 Заштићено подручје „Овчарско-кабларска клисура“ има површину од 2250ha од чега је 

на подручју града Чачка 1700 ha, а на подручју општине Лучани 550ha. На подручју Овчарско-

кабларске клисуре установљени су режими заштите II степена (542 ha) и III степена (1707 ha). 

Границе заштићеног подручја дефинисане су Уредбом Владе Републике Србије. 

 У складу са Планом управљања Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска 

клисура“ за период 2012-2021 (сагласност Министарства приордних ресурса, рударства и 
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просторног планирања бр. 353-02-148/2013-02 од 15.07.2013.године) донет је  Програм 

управљања Предела изузетних одлика  „Овчарско кабларска клисура“ за 2017. годину, на који 

је сагласност дало Министарство пољопривреде и заштите животне средине број: 353-02-

2253/2016-17 од 17.02.2017.год. 

 Према Програму управљања Предела изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура за 

2017. годину спроведене су следеће активности: 

 1. Заштита и чување 

 2. Одржавање и обележавање заштићеног подручја 

 3. Презентација 

 4. Мониторинг 

 5. Управљање рибарским подручјем 

 6. Рад са посетиоцима 

 7. Унапређење туристичке понуде 

 Послове у заштићеном подручју управљач  ЈУ „Туристичка организација Чачка“ 

спроводи преко посебне радне јединице у оквиру установе уз тесну сарадњу са другим 

службама. Радну јединицу чине руководилац за послове заштите и развоја „Овчарско-

кабларске клисуре“, кординатор послова заштите природе, координатор послова управљања 

пројектима, главни чувар, два чувара заштићеног подручја,  два рибочувара, информатор у 

инфо центру. Правни и финансијско-књиговодствени послове обављају се у заједничкој 

служби установе. 

 Програм управљања за 2017.годину није испуњен у целини због недостатка 

финансијских средстава, али и кашњења других субјектата у доношењу аката и стварања 

амбијента за реализацију нашег програма. 

 

 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 
 

I  ПРИОРИТЕТНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ  НA УПРАВЉАЊУ ПРИРОДНИМ 

ВРЕДНОСТИМА 

 

 1.1.Чување надзор 
 Током  2017. године чуварску службу чинила су два чувара заштићеног подручја, два 

рибочувара  и главни чувар, сви у радном односу на неодеђено време. Чувари заштићеног 

подручја и рибочувари имају средњу стручну спрему, положен стручни испит за чуваре 

заштићених подручја, лиценце за рибочувара, положен испит за руковаоца чамца и возачки 

испит Б категорије.Чуварска служба опремљена је теренским возилом Lada Niva, чамцем, 

фотоапаратом, дигиталном камером, двогледима, ноћним дурбином, а канцеларија рачунаром 

са АДСЛ интернет прикључком и штампачом.. 

 Обезбеђено је свакодневно присуство чувара на терену. Активности су се разликовале 

у зависности од периода године и актуелних појава на терену. У 2017. години евидентирани су 

грађевински радови на три нова обекта и радови на реконструкцији или проширењу 6 

постојећих објекта. На основу записника чувара  поднето је 3 прекршајне пријава за прекршаје 

у области рибарства, 9 пријава републичкој грађевинској инспекцији, 3 пријаве републичкој 

инспекцији зазаштиту животне средине, и 1 пријава републичкој инспекцији за шумарство и 

ловство. Постигнут је добар ниво сарадње са МУП-ом, републичким инспекторима за 

заштићена подручја и рибарство и републичком грађевинском инспекцијом. 

 Планиране набавка ванбродског мотора није спроведена, јер нису обезбеђена 

финансијска средства. 

 1.2.Одржавање и обележавање 
 Обновљена је маркација у зони режима заштите II степена, зона Бањски поток, зона 

Короњски до, Дебела гора зона поред Кађенице. 

          Постављене су табле које усмеравају посетиоце ка атрактивним локацијама у 
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заштићеном подручју као што су видиковац на Каблару и активности у Овчар Бањи. 

 1.3.Акције чишћења и уређења простора 
 Aкције чишћења организоване су више пута у току године на локацијама врх Каблара, 

паркинзи на магистралном путу, Стари ток Западне Мораве, Бранојевац и локални пут 324. 

Акције реализовали запослени у радној јединици ПИО „Овчарско-кабларска клисура“. 

 Набављено је 12 посуда за прикупљање сувог отпада дуж магистралног пута кроз 

заштићено подручје, као и насељу Овчар Бања. Набавку финансирали Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине и управљач. 

 Спроведена је јавна набавка и очекује се испорука пловила са наменом чишћења 

водених површина, односно прикупљања плутајућег отпада на акумулацији Међувршје. 

Средстава за ову намену обезбедио је Град Чачак из фонда заштите животне средине, односно 

преусмерена су средства са планираних активности едукација. 

 У сарадњи са ЈКП „Комуналац“ предвиђено је да до краја године у Овчар Бањи буде 

формирано „рециклажно острво“, односно уређена локација са већим бројем посуда за 

одлагање отпaда по врстама. На овај начин се решава вишегодишњи проблем уређења локације 

за одлагање отпада у насељу Овчар Бања и поспешује систем селекције и рециклаже отпада на 

територији града Чачка. 

 Редовно се организује одвоз прикупљеног отпада у импровизоване контејнере дуж пута 

324, где ниjе могућ приступ стандардним возилима ЈКП „Комуналац“. 

 1.4.Одржавање јавних површина у Овчар Бањи 
 Град Чачак је одржавање јавних површина у Овчар Бањи поверио ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак које је тај посао обављало кроз неколико повремених акција којима је 

третиран само најужи део насеља. 

 Управљач је кроз организовање програма јавних радова у трајању од четири месеца 

(мај-август) са четири радника успео да третира друге запуштене површине у Овчар Бањи. 

Поред тога радило се на одржавању рибарске стазе, путног појаса на путевима ка манастирима 

Никоље, Јовање и Успење, као и на путу ка Рошцима. 

1.5.Против пожарна заштита 

 У 2017. години забележене су четири појаве пожара и интервенција ватрогасне екипе.  

Први пожар у домаћинству Вере Љубичић село Рошци када је изгорео таван стаје, Причињена 

материјална штета. Узрок електро инсталације. 

 Други пожар на запуштеној ливади у близини манастира Јовање када је горело ниско 

растиње на око 25 ари. Узрок непознат, вероватно непажња пролазника. 

Трећи пожар у шуми на Дугој коси, село Врнчани на површино до 2 ара, без веће 

материјалне штете. Узрок непознат. 

Четврти пожар у шуми испод далековода село Међувршје, захваћено око 5 ари шикаре 

и слабе шуме. Узрок пад проводника услед олијног ветра. 

Према Плану заштите од пожара ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ на против 

пожарну обуку упућени чувари заштићеног подручја и рибочувари. 

 

II ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ  НА УПРАВЉАЊУ КУЛТУРНО-

ИСТОРИЈСКИМ ВРЕДНОСТИМА 

 

 Управљач је током целе године био на услузи посетиоцима пружајући неопходне 

информације и услуге водича. Успостављена добра комуникација са монаштвом, пре свега у 

манастирима који су најпосећенији (Ваведење, Благовештење, Никоље). 

 

III УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА 

 

 3.1. Задаци и активности на заштити и управљању шумама 
 Управљач је кроз рад чуварске службе пратио активности субјеката који газдују 

шумама. 
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 Поднета једна пријава републичком инспектору за шумарство због сече недозначених 

стабала на Каблару. 

 3.2. Задаци и активности на заштити и управљању ловном и риболовном фауном 
 Чуварска служба прати активности ловачких удружења чија су ловишта унутар делом 

унутар заштићеног подручја. Посебно се прати поштовање забране лова у заштићеном 

подручју. Нису забележене недозвољене активности ловаца у 2017. години. 

 Управљање рибарским подручјем спроводи се на основу Програма управљања 

рибарским подручјем ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ за 2017.годину на који је сагласност 

дало Министарство пољопривреде и заштите животне средине бр. 324-07-382/2016-17 од 

06.02.2017.године. Институт за мултидисциплинарна истраживања у два наврата спровео је 

мониторинг стања рибљег фонда на рибарском подручју.  Подаци добијени током теренских 

истраживања биће коришћени приликом израде нових планова и програма управљања 

рибарским подручјем. 

 3.3.Задаци и активности на заштити, развоју и управљању водама 
 Хидролошке прилике у 2017. години обележили су мали протоци Западне Мораве услед 

дугог сушног периода, односно мале количине падавина. 

 Током пролећа у периоду мај-јун рађено је на чишћењу наноса из старог корита Западне 

Мораве у Овчар Бањи. Овим радовима су отклањане последице поплавног таласа 2014. и 2016. 

године. 

 3.4. Задаци и активности на заштити, развоју и управљању пољопривредним 

земљиштем 
 Планирана активност организовања предавања о Органској пољопривредној 

производњи није реализована. 

 3.5. Активности на заштити и коришћењу споредних шумских производа 

 У ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ није било активности на прикупљању и 

коришћењу споредних шумских производа. 

 

IV ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ И 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
 4.1.Мониторинг и научноистраживачке активности 

 

Активност 1: ИСТРАЖИВАЧКИ КАМП 

 При реализацији научно истраживачког кампа у 2017. години настављена је сарадња са 

Научно истраживачким друштвом студената биологије и екологије „Јосиф Панчић“ из Новог 

Сада. Циљ одржавања кампова је наставак досадашњих истраживања и пописивање група 

организама које нису обухваћне досадашњим истраживањима, евидентирање врста станишта, 

као и упознавање студената са одликама заштићеног подручја. 

 Камп је трајао је од 21. до 27. јула, а рад је организован у три секције ботаничку, 

миколошку и ентомолошку. 

 У току 2017. године истраживање флоре реализовано је у току летње сезоне. 

Настављена су дугогодишња флористичка истраживања у овом заштићеном добру. 

Истраживања су била фокусирана на детерминисању биљака са ливадских станишта, с 

обзиром да се ливаде на овом подручју налазе у фази сукцесије. Истраживањем су обухваћена 

и шумска станишта, са акцентом на руб шума, као и рудерална станишта. 

 У току 2017. године истраживање макрогљива реализовано је у току летње сезоне. 

Временске прилике су најмање погодовале овој секцији тако да теренска истраживања нису 

дала значајније резултате. 

Активност 2: ИСТРАЖИВАЊЕ И МОНИТОРИНГ ФАУНЕ ИНСЕКАТА. 

 Истраживање фауне инсеката у 2017. години обављено је у сарадњи са Удружењем за 

заштиту станишта и одрживи развој „HabiProt“ из Београда.. Посебна пажња је поклоњена 

картирању врста који се сматрају прироритетним за заштиту у Европској Унији и обухваћене 
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су Прилозима „Директиве о стаништима“. Током истраживачких активности  регистровано је 

укупно 332 врста инсеката. Ове године је по први пут забележено и присуство 91 врсте које су 

нове за фауну клисуре. Најважнији налаз је стрижибуба Oberea moravica која је пронађена на 

две локације у Овчарско-кабларској клисури, а до сада је забележена на само једној локацији у 

Србији, такође овај налаз је најјужнија тачка за ову врсту. Са аспекта програма Натура 2000 

значајни су налази врсте Lycaena dispar  из реда Lepidoptera и врста Morimus asper и Lucanus 

cervus из реда Coleoptera. 

Активност 3: МОНИТОРИНГ ФАУНЕ ПТИЦА ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКЕ КЛИСУРЕ 

 Активности на мониторингу фауне птица ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ 

састојале су се из неколико сегмената. 

 1. Међународни цензус птица водених станишта (IWC): 

 Међународни цензус птица водених станишта је глобални програм који се спроводи 

током јануара месеца сваке календарске године широм света, а у Србији га на националном 

нивоу координише Друштво за заштиту и проучавање птица Србије. Основни циљ програма је 

стицање савремених знања о величинама популација птица које су у овом осетљивом периоду 

године везане за различите типове водотокова и стајаћих вода, као и потенцијалних 

угрожавајућих фактора по исте. Тиме се добијају релевантни параметри о стању и величини 

глобалних популација циљаних врста птица и о степену њихове угрожености, као и релевантни 

подаци о значају одређених водених тела за миграторне и зимујуће популације птица. Ову 

активност управљач спроводи у континуитету од 2011.године. Услед изузетно ниских 

температура током јануара највећа водена површина акумулација Међувршје била је залеђена 

што је резултовало малим бројем јединки. По први пут је забележено присуство врсте патка 

ледењарка Clangula hyemalis. 

 

Табела 1. Преглед регистрованих врста током зимског цензуса 

Име врсте 
Број забележених 

јединки 

Статус врсте у 

фауни ОКК 

Tachybaptus ruficollis 4 W, B/r 

Phalacrocorax carbo – Велики вранац 23 W 

Ardea cinerea – Сива чапља 1 N 

Botaurus stellaris – букавац 1 P, W 

Anas crecca – Крџа 4 P, W 

Anas platyrhynchos – Глувара 84 B/r 

Clangula hyemalis.– ледењарка 1 P 

Aix galericulata – мандаринка 1  

Fulica atra – Лиска 41 B/r 

Motacilla cinerea – Поточна плиска 1 B/r 

Cincluc cinclus – Воден кос 1 B/r 

Cygnus olor – Лабуд грбац 2 W 

Легенда: B/r – гнездарица станарица; W – зимовалица; P – пролазница на сеоби. 

 

2. Сезонско маркирање птица: 

У 2017. години настављено је са методолошко истраживањем птица у Овчарско-

кабларској клисури, са посебним акцентом на мониторинг јесење сеобе птица. У складу са 

наведеним, циљеви овог програма су подразумевали спровођење методолошких истраживања 

у циљу утврђивања диверзитета фауне птице ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ током јесење 

сеобе као и маркирање птица стандардним металним прстеновима ради ефикаснијег праћења 
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врста на селидбеним коридорима. Овај програм спроведен је у сарадњи са Друштвом за 

заштиту и проучавање птица Србије. Током две прстеновачке акције у септембру и октобру, у 

трајању од укупно 14 радних дана маркирано је 673 јединке у оквиру 37 врста птица. Током 

периода јесење сеобе у 2017. години укупно је забележено присуство 77 врста птица. Међу 

њима су две нове врсте за резерват: мала мухарица (Ficedula parva) и брката сеница (Panurus 

biarmicus), као и друге ретке и малобројне врста за подручје ПИО „Овчарско-кабларска 

клисура“ (Ph. pygmeus, B. stellaris,B.bubo,  F. peregrinus, R. pendulinus, и др.). 

 

Табела 2. Преглед укупног броја прстенованих птица по врстама 

Редни број Врста 
Број прстенованих 

јединки 

1.  Alcedo atthis – Водомар 2 

2.  Picus viridis – Зелена жуна 3 

3.  Picus canus– Сива жуна 1 

4.  Dendrocopos major – Велики детлић 5 

5.  Dendrocopos medius – Средњи детлић 1 

6.  Motacilla alba – Бела плиска 16 

7.  Troglodytes troglodytes – Царић 3 

8.  Prunella modularis – Обочни попић 9 

9.  Erithacus rubecula – Црвендаћ 12 

10.  Phoenicurus ochruros – Црна црвенрепка 2 

11.  Turdus merula – Kос 21 

12.  Turdus philomelos – Дрозд певач 9 

13.  Turdus viscivorus– Дрозд имелаш 1 

14.  Sylvia atricapilla – Црноглава грмуша 75 

15.  Sylvia borin – Сива грмуша 4 

16.  Sylvia curruca – Грмуша чаврљанка 2 

17.  Acrocephalus schoenobaenus – Трстењак рогожар 1 

18.  Phylloscopus sibilatrix – Шумски звиждак 2 

19.  Phylloscopus trochilus – Брезов звиждак 14 

20.  Phylloscopus collybita – Обични звиждак 10 

21.  Muscicapa striata – Сива мухарица 4 

22.  Ficedula parva – Мала мухарица 1 

23.  Parus major – Велика сеница 191 

24.  Parus caeruleus – Плава сеница 142 

25.  Parus palustris – Сива сеница 6 

26.  Parus ater – Јелова сеница 2 

27.  Aegithalos caudatus – Дугорепа сеница 6 

28.  Remiz pendulinus – Сеница вуга 3 

29.  Panurus biarmicus – Брката сеница 2 

30.  Sitta europea – Бргљез 1 

31.  Passer montanus – Пољски врабац 1 

32.  Garrulus glandarius – Сојка 3 

33.  Carduelis chloris – Зелентарка 28 

34.  Carduelis carduelis – Чешљугар 4 

35.  Coccothraustes coccothraustes - Батокљун 1 

36.  Emberiza cirlus – Црногрла стрнадица 5 

37.  Emberiza cia – Стрнадица камењарка 14 

Σ 673 
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3. Програм заштите шумске сове: 

Програм Заштите шумске сове је најдужи мониторинг програм који се у континуитету 

спроводи у ПИО „Овчарско-кабларска клисура“. Током 2017. године наставили смо са 

спровођењем главних активности овог програма који се састоји из: обилазка постојећих кутија 

за гнежђење, прстеновање младунаца из легла и одраслих птица, анализа плена и исхране, 

анализа узорака перја на паразите и тешке метале,  као и поправка и замена постојећих кутија. 

Гнежђење је забележено у 21 кутији са рекордним пологом од преко 5 јаја по леглу (улупно 

106), од чега је пропало 3 легла. Прстеновано је 33 младунца, 5 одраслих птица, а контролних 

налаза је било 16. По свим резултатима ово је била најуспешнија од 9 сезона колико траје 

програм праћења гнежђења шумске сове. 

Под досадашњим радом у оквиру овог програма укупно је обележено 164 младунац и 

40 одраслих птица. Од почетка реализације програма активне заштите шумске сове у 2008. 

години па до сада забележили смо успешно гнежђење 2 женке шумске сове, које су маркиране 

као младунци у Овчарско-кабларској клисури, што представља најзначајније резултате овог 

програма.   

Активност 6:  ИСТРАЖИВАЊЕ И МОНИТОРИНГ ФАУНЕ СИСАРА 

Током 2017. године настављено је истраживањем и мониторингом фауне сисара у 

сарадњи са Биолошким факултетом из Београда, као и у склопу редовних активности 

управљача. Управљач је у неколико наврата сакупљао податке коришћењем фотозамки, пре 

свега о различитим врстама из групе Carnivora. 

У склопу истраживања спроведеним у сарадњи са Биолошким фауклтетом, вршено је 

праћење стања фауне слепих мишева, која је активно истраживана током претходне 2 године. 

Настављено је са обиласком познатих и евидентирањем нових објеката значајних за 

репродукцију, затим различитих одморишта и зимовалишта које користе шишмиши. 

Досадашњим истраживањима доказано је присуство 16 врста слепих мишева, а за још две 

врсте постоје индиције. Посебно је значајно присуство 8 (осам) врста које се налазе на Анексу 

II Директиве о стаништима Европске уније. На основу досадашњих истраживања уочен је 

значај простора Овчарско-кабларске за фауну слепих мишева и планиран је наставак даљих 

истраживања. Током 2018. године припремићемо пројекат праћења слепих мишева путем 

постављања специјалних кутија за пре свега шумске врсте слепих мишева. Реализација 

пројекта би требала започети у сезони 2019. године. 

Осим тога, током 2017. године настављено је и са мониторингом фауне ситних сисара 

(Micromamalia). 

 

Табела 3. Листа слепих мишева истраживаног подручја са статусом у међународном  

законодавству и глобалним IUCN статусом угрожености. 

Врста Бернска 

конв. 

Додатак 

Бонска 

конв. 

Додатак 

Директива 

ЕУ 

Додатак 

EURO 

BATS 

Глобални 

IUCN 

Статус 

Rhinolophus euryale II II II, IV + NT 

R.ferrumequinum II II II, IV + LC 

R. hipposideros II II II, IV + LC 

Barbastella 

barbastellus 

II II II, IV + NT 

Eptesicus serotinus II II IV + LC 

Myotis capaccinii II II II,IV + VU 
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Myotis daubentonii II II IV + LC 

Myotis myotis II II II, IV + LC 

Myotis nattereri II II IV + LC 

Myotis oxygnathus II II II, IV + LC 

Nyctalus leislerii II II IV + LC 

Nyctalus noctula II II IV + LC 

Pipistrellus kuhlii II II IV + LC 

Pipistrellus nathusii II II IV + LC 

Pipistrellus 

pipistrellus 

II II IV + LC 

Miniopterus 

schreibersii 

II II II, IV + NT 

 
Активност 7: МЕТЕОРОЛОШКА МЕРЕЊА 

 Подаци са аутоматских метеоролошких станица које су лоциране на локацијама Овчар 

Бања и врх Каблара се редовно обрађују и архивирају. Формира се прва база метеоролошких 

података осматраних директо на локацијама у Овчарско-кабларској клисури. У овом извештају 

навешћемо само пар података са метеоролошких станица. На врху Каблара минимална 

температура ваздуха -17,2о С забележена је  8. јануара, а максимална температура је 34,9о С је 

измерена је 13. августа. Највећа количина падавина забележена је у мају 56,2 mm. Свакако је 

значајан податак о појави неуобичајно јаких ветрова за ово подручје, у више наврата са 

брзином преко 20 m/s, са максимумом 29,1 m/s дана 17. септембра. У Овчар Бањи минимална 

температура ваздуха -19,3о С забележена је 8. јануара, а максимална температура је 38,0о С је 

измерена је 5. августа. Највећа количина падавина забележена је у априлу 82,8 mm. 

Актaвност 8: ТЕРЕНСКЕ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 

 Стручне службе Завода за заштиту природе Србије  су прикупљале податке активности  

у оквиру активности ревизије студије заштите и разматрања потенцијала за евентуално 

проширење граница постојећег заштићеног подручја. Терени у трајању од по три радна дана 

реализовани су у јуну, октобру и новембру месецу. Планирано је да  у 2018. години буде 

завршена израда нове студије заштите.. 

 4.2.  Едукација 
Успостављена је добра сарадња са друштвом „Сове на опрезу“ која је резултирала низом 

активности. У оквиру „Европског викенда посматрања птица“ приредили смо, у два дана 30.09. 

и 01.10. 2017. године,  излете са преко 250 учесника, што су били најмасовнији излети у Србији 

у склопу ове међународне манифестације. Осим посматрања птица водених станишта на 

акумулацији Међувршје, организовано је предавање на тему „Приодне одлике ПИО 

„Овчарско-кабларска клисура““, изложба кутија за гнежђење сова и посета прстеновачком 

орнитолошком кампу. 

Новембра месеца у ОШ „Драгиша Мишовић“  организована је мултимедијална 

манифестација „Ноћ сова“. На програмима прве вечери учествовало је преко 150 ученика из 

свих основних школа са територије Чачка. Другог дана је реализована радионица са 30 ученика 

на тему „Анализа исхране сова“. 
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V ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 

 
 5.1.Активности и учешће управљача на просторном планирању, изградњи и 

уређењу грађевинског земљишта, инфраструктурног планирања и уређења, изградњи 

рекреативне инфраструктуре, на санацији подручја и сл. 
 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на иницијативу управљача 

покренуло је  израду Просторног плана подручја посебне намене  за Овчарско-кабларску 

клисуру. У току је прикупљање и обрада података, а доношење Плана очекује се у првој 

половини 2018. године. Обрађивач плана је Институт за архитектуру и урбанизам Србије. 

 5.2.Визитор центар 
 Активности везане за изградњу Визитор центра у Овчар Бањи нису текле по жељеној 

динамици. Због проблема у примени Плана генералне регулације за насеље Овчар Бања на 

територији града Чачка привремено се одлажу даље активности на изградњи центра за 

посетиоце. 

 5.3.Опремање истраживачког центра 
 Финансирање планирано из пројектних активности, али средства нису обезбеђена. 

 5.4.Дечје игралиште у Овчар Бањи 
 Реализацију активности је преузела Месна заједница Овчар Бања. По плану радови ће 

бити окончани до краја године. 

 5.5.Обележавање бициклистичке руте 
 Трасирана је и пригодним инфо-таблама обележена бициклистичка рута „Овчар“. 

Основна рута је дужине 16 km са два „факултативна“ крака од по 2 km, а обележена је са 19 

инфо-табли које су путокази, али и дају додатне информације о занимљивим тачкама, прифилу 

стазе, чесмама и сл. На полазној тачки у Овчар Бањи постављена је велика инфо-табла. Сада 

на ширем простору заштићеног подручја имамо две атрактивне бициклистичке руте „Каблар“ 

и „Овчар“ чиме смо добили садржај и за поклонике планинског бициклизма. Уз већ раније 

обележене планинарске стазе, постојеће алпинистичке смери и сада бициклистичке руте 

постајемо једно од најатрактивнијих подручја за рекретаивне и спортске активности у 

природи. 

 5.6. Уређење локације за прстеновачки камп 
 Нису обезбеђена финансијска средства за реализацију ове активности. 

 

. VI ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 

6.1.Активности  на промоцији вредности заштићеног подручја 
Промоција Овчарско-кабларске клисуре организована је путем видео презентација, 

дистрибуцијом и поделом штампаних публикација, у медијима и на следећим сајмовима: 

 Београд IFFTA, фебруар 2017. 

 Берлин ITB, март 2017. 

 Ниш, април 2017. 

 Крагујевац, новембар 2017. 

    Промоција Овчарско-кабларске клисуре у оквиру промотивне кампање “Караван 

Моја Србија”: 
Туристичка организација Србије је и ове године поверила Чачку организацију једног од четири 

догађаја у оквиру промотивне кампање „Моја Србија“. 

  

Манифестације, догађаји, такмичења 

Већ традиционалне Културно-уметничке и спортске приредбе организоване су и ове године: 

- „Калиграфско – иконописачка колонија“ 

- „Дани патријарха Павла“ 
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- „Регата“ 

- „17. Илиндански пливачки маратон“ 
 

Планинарско друштво „Каблар“ из Чачка организовало је две велике акције . Прва 

акција 1. априла поводом дана друштва окупила је преко 300 планинара и „20. Велика 

планинска трка“  одржана 16. септембра уз учешће око 400 планинара. 

Планинарско друштво „Железничар“ из Београда организовало је 5. новемра велику 

планинарску акцију са 300 учесника из целе Србије. 

Управљач је пружио логистичку подршку на овим акцијама. 

 Планинарски савез Србије и КЕС „Армадило“ из Чачка били су организатори 

такмичења у новој пењачкој дисциплини „драј тулинг“. Такмичење је одржано као I коло 

отвореног Словеначко – Хрватско – Српског првенства у пењању у леду. Услови за такмичење 

и укупна организација били су на највишем нивоу. Такмичило се  преко 30 такмичара у женској 

и мушкој конкуренцији. 

Изложба фотографија са 2.ФОТО СКУПА 
Изабрани радови били су представљени на изложби фотографија коју је поводом 

организована 2-9. јуна 2017.године у Дому културе у Чачку и уједно била почетак 3.ФОТО 

СКУПА. Селектор изложбе и аутор поставке је Слободан Пајић Пајо, а награђени су 

најуспешнији радови. 

НАГРАДЕ: 

Прва награда: ПУТЕВИ ГОСПОДЊИ – Јан Вало 

Друга награда: ДОБРО ЈУТРО СРБИЈО - Владимир Мијаиловић 

Друга награда: КРИЛА ХРИСТОВА – Снежана Лерх 

Трећа награда: ЧЕТИРИ ПАТКЕ – Милојица Миловановић 

Трећа награда: ДРВО – Ивана Васојевић 

Трећа награда: ЛЕТ ЧАПЉЕ НАД ОК КЛИСУРОМ – Драган Боснић 

         Похвала:  ЈАТО, ТРСКА И ЈЕТЕРО - Драган Ђоловић 

         Похвала:  МОНАХИЊА – Ненад Карапавловић 

         Похвала:  ДОГМА – Татјана Марјановић 

         Похвала:  ИЗРАЊАЊЕ – Весна Мијаиловић  

Фото скуп 

Организован је у Овчар Бањи 02-04. јуна 2017. године. Учествовало је 15 фотографа из 

Београда, Новог Сада, Сомбора, Пожеге и Чачка. Фотографи су своје импресије путем 

друштвених мрежа почели делити још током трајања скупа. Свакодневним објављивањем 

фотографије Овчарско-кабларске клисуре имају све више пратилаца, а то што је назначено где 

је и када фотографија настала, нама је изузетно значајно. Већ у првој недељи након фото скупа 

јављао нам се велики број фотографа заинтересованих да узму учешће на будућим скуповима, 

или да индивидуално посете клисуру. Наредне 2018. године биће приређена изложба 

одабраних фотографија насталих на 3. ФОТО СКУПУ. Треба истаћи и чланке у реномираним 

часописима који су тематски посвећени туризму и путовањима који су објављени поводом 

одржавања фото-скупа или су део импресије учесника. 

Тaкмичења спортских риболоваца 

Одржана су три такмичења спортских риболоваца. Два такмичења су одржана на одводној вади 

ХЕ „Овчар Бања“ у Овчар Бањи, а једно на риболовачкој стази у Међувршју. Оба такмичења у 

Овчар Бањи била су у организацији УСР „Морава“ из Чачка. Прво такмичење одржано је 04. 

јуна, друго „Куп Чачка“ 23.септембра. Такмичење младих риболоваца „Меморијал Славице 

Симовић“ организовало је УСР „Градац“ из Чачка 10. јуна 2017. године 

Награде за публикацију „Упознајмо птице Овчарско-кабларске клисуре“ 
На Међународном фестивалу штампаних публикација "Кофер слова" одржаном 13. и 14. 

октобра у Крушевцу у категорији туристичких публикација са више од 50 страна, Друга 

награда припала је Туристичкој организацији Чачка за штампано издање - „Упознајмо птице 

Овчарско-кабларске клисуре“. 
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На десетој „Изложби сувенира и туристичких публикација“ одржаној 8- 10. новембар у 

организацији Туристичке организације Лесковца публикација „Упознајмо птице Овчарско-

кабларске клисуре“ освојила је Трећу награду. 

Награде у Лесковцу за колекцију фотографија 
Колекција фотографија  са мотивима из Овчарско-кабларске клисуре под називом „Боје јесени“ 

аутора Драган Ђоловића освојила је Прву награду на десетој „Изложби сувенира и 

туристичких публикација“ у Лесковцу. 

 У 2017. години реализована је израда 8 тематских штампаних издања који се односе на 

предео изузетних одлика “Овчарско-кабларска клисура”: 

Врста Назив Статус Језичка варијанта Тираж 

Брошура Овчарско-кабларска 

клисура- доживите 

природу... 

Репринт Српски, енглески, 

руски, немачки, 

италијански, 

француски, 

2.000 

Брошура Чачак окружен 

природним благом 

Репринт Српски, енглески 2.000 

Брошура Овчарско-кабларска 

клисура – Одмор у 

покрету 

репринт Српски, енглески, 

немачки 

1000 

Брошура Манастири ОКК репринт Српски, енглески 3.000 

Лифлет Овчарско-кабларска 

клисура-предео 

јединствених природних 

лепота 

Репринт Српски, енглески 3.000 

Брошура ОКК- Ресторани и 

смештај 

Репринт Српски, енглески 1000 

  

 6.2. Задаци и активности на развоју одрживог туризма 
 Обилазак Овчарско-кабларске клисуре туристичким пловилима привлачи велики број 

посетилаца. Капацитет пловила и временске прилике су фактори који утичу на број посетилаца 

који користе ову услугу управљача заштићеног подручја. Према статистици коју водимо од 

прве године рада пловила (2012) ову годину можемо сврстати у просечно успешне са бројем 

посетилаца нешто око просека, мада би број био већи да су биле  повољније временскеи 

прилике у мају и првој половини јуна месеца.  У 2017.години реализовано је 112 вожњи са 

укупно 1734 посетилаца. 

 Број посетилаца заштићеног подручја је далеко већи. Највећа посета бележи се у мају 

са око 15000 посетилаца манастира Благовештење. 

 Успостављена је сарадња са агенцијом „Lavli travel“ из Београда која организује излете 

са посетом манастирима Овчарско-кабларске клисуре и организацијом „Србија за младе“ која 

у свом приграму има организовање пешачких тура на Каблар. 

 Приметан је велики број планинара који посебно викендом, али и другим данима 

обилазе стазе на Овчару и Каблару. 

 

 VII САРАДЊА 
 Током 2017. године  је организовано више састанака са представницима риболоваца, 

викендаша и грађана на којима су разматрана актуелна проблематика. 

 Сарадња са НВО организацијама је на све бољем  нивоу. То се огледа кроз број 

организација са којима се сарађује и на реализованим активностима. Готово да нема 

активности на терену у коју није укључена нека НВО. 
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  VIII Финансирање 

 Према реализованим финансијским трансакцијама до 08.12.2017. године, наплата 

накнада за коришћење заштићеног подручја реализована је са 97,68 %, а до краја године може 

се очекивати да ће наплата премашити очекиван износ. Резултат добре наплате долази као 

последица редовних уплата од стране  а.д. „Инфраструктуре железнице Србије“ (претходних 

година је било доста проблема у наплати потраживања) као и наплате дуговања физичких лица 

путем утуживања (потраживања стара и до 4 године). Накнаде за коришћење заштићеног 

подручја у реализованим активностима учествују са 62,14%. 

         Субвенције за реализацију програма управљања искоришћене су 99%. Програм је 

реализован у целости.  

        Према одредбама Закона о заштити природе и оснивачког акта ЈУ „Туристичка 

организација Чачка“ финансирање заштићеног подручја се обезбеђује из: 

 Буџета Републике Србије 

 Буџета локалне самоуправе 

 Накнада за коришћење заштићеног подручја 

 Прихода остварених у обављању делатности и управљања заштићеним подручјем 

 Донација, поклона и помоћи 

 Других извора у складу са законом 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

Ј.У.,,Туристичка организација Чачка'' 

 за 2017.годину 

 
 

Финансирање установе се врши из буџета Града Чачка, сопствених прихода и прихода из 

других извора. Финансирање је вршено у складу са финансијским планом за 2017. годину. 

Структура финансирања по економској класификацији детаљно је приказана у даљем тексту 

овог финансијског извештаја. 

 

 

СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2017.ГОДИНИ 

 Извор прихода Износ Учешће у % 

1. Буџет Града Чачка   – 

Заштита животне средине града - 

24.035.352,62 

1.350.000,00 

58,95% 

2. Сопствени приходи 13.355.353,98 31,01% 

3. Приходи из других извора 4.322.076,22 10,04% 

 УКУПНО: 43.062.782,82 100% 

 

 

Структура сопствених прихода у 2017. години 

Извор прихода Износ 

Накнаде ОКК (правна лица) 10.795.379,23 

Накнаде ОКК (физичка лица - викендице, чамци, сплавови) 973.284,61 

Сајам образовања - индекс 358.333,19 

Остало (  дозволе за риболов, разгледнице, план града, планинарске 

мапе, улазнице за  заштићено подручје и катамаране,  спонзорство, 

приход од камате,...) 

 

1.228.356,95 

УКУПНО: 13.355.353,98 
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Структура прихода из других извора у 2017. години 

Извор прихода Износ 

1. Министарство заштите животне средине 2.929.576,00 

2. Национална служба за запошљавање 415.691,81 

3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода-породиљско 956.808,41 

4. Донације 20.000,00 

 УКУПНО: 4.322.076,22 

 

 

Трошкови - буџетска средства 01.01.2017.-31.12.2017. 

 

 

Конто Опис Извршена 

средства 

 ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА  

 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ 

ТУРИЗМА 

 

ПЛАТЕ 

411111 Плате по основу цене рада ( за 8 радника ) 5.881.038,04 

Укупно :                                                                                                                      5.881.038,04 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

412111 Допринос за пензијско и инвалидско ( за 8 радника ) 705.724,83 

412211 Допринос за здравствено осигурање ( за 8 радника ) 302.873,16 

412311 Допринос за осигурање од незапослености ( за 8 радника ) 44.107,48 

Укупно:                                                                                                                        1.052.705,47 

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 

414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 37.252,00 

Укупно:                                                                                                                       37.252,00 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 450.000,00 

Укупно:                                                                                                                       450.000,00 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

416111 Јубиларна награда за 1 запосленог за 35 година стажа (са порезом) 253.243,69 

Укупно:                                                                                                                        253.243,69 

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

421111 Трошкови платног промета 35.000,00 

421211 Услуге за електричну енергију 256.685,79 

421221 Природни гас 178.640,44 

421311 Услуге водовода и канализације 5.858,31 

421323 Услуга заштите имовине 2.798,40 

421324 Одвоз отпада 9.643,11 

421325 Услуге чишћења 111.060,00 

421411 Фиксни телефон 133.462,05 

421412 Интернет 15.551,83 

421414 Услуге мобилног телефона 142.893,60 

421419 Остале услуге комуникације (џпс) 3.439,15 

421421 Пошта 98.003,65 

421512 Осигурање возила 23.927,00 

421513 Осигурање опреме 30.636,98 

421521 Осигурање запослених 32.918,40 
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421619 Закуп осталог простора ( канцеларија у О.бањи и инфо центар) 84.814,77 

421622 Закуп административне опреме (штампач у боји) 101.438,40 

Укупно:                                                                                                                         1.266.771,88 

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 

422111 Трошкови дневница на службеном путу у земљи 227.394,13 

422131 Трошкови смештаја на службеном путу у земљи 49.472,00 

422199 Остали трошкови за пословна путовања у земљи ( паркинг, путарина...) 21.064,99 

Укупно:                                                                                                                        297.931,12 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

423111 Услуге превођења 30.000,00 

423221 Услуге одржавања рачунара- ( Инфо сис, Успон) 145.651,90 

423291 Остале компјутерске услуге- ( копирање, тонери) 93.904,17 

423322 Котизација за стручна саветовања 159.530,00 

423323 Котизација за учествовање на сајмовима туризма 300.185,64 

423431 Услуге рекламе и пропаганде 47.000,00 

423449 Остале медијске услуге 6.000,00 

423539 Остале правне услуге-извршитељ 24.096,00 

423591 Накнаде члановима управног и надзорног одбора 55.901,00 

423621 Угоститељске услуге – (радионица  здравствени туризам у Чачку) 166.670,00 

423911 Остале опште услуге – (манифестација Етно фест) 150.000,00 

423911 Остале опште услуге - (пројекат обележавања бициклистичких рута) 300.000,00 

423911 Остале опште услуге - (техничка организација симултаног превођења на 

скупу - Промоција здравственог туризма Србије у Немачкој) 

43.330,00 

423911 Остале опште услуге - (видео бим – сајам туризма у Београду) 133.768,58 

423911 Остале опште услуге - (опремање штанда на сајмовима туризма ) 111.264,52 

423911 Остале опште услуге - (стратегија развоја туризма града Чачка ) 550.000,00 

Укупно:                                                                                                                        2.317.301,81 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

425113 Молерски радови 104.522,50 

425115 Радови на водоводу и канализацији – радови на прикључку воде 

фекалне канализације за спомен комплекс Танаско Рајић 

209.260,00 

 
425119 

Материјал и услуге за одржавање објеката – радови на изради платоа у 

Меморијалном комплексу Танаско Рајић на Љубићу и израда кружних 

жардињера од бетонских елеманата 

 

471.294,80 

425191 Текуће поправке и одржавање објеката (инфо центар) 77.747,89 

425211 Механичке поправке 123.180,01 

425212 Поправке електричне и електронске опреме 4.500,00 

425219 Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 26.253,99 

425222 Рачунарска опрема 4.380,00 

425229 Остале поправке и одржавање административне опреме 6.840,00 

Укупно:                                                                                                                        1.027.979,19 

МАТЕРИЈАЛ 

426111 Канцеларијски материјал 61.476,38 

426311 Стручна литература за запослене 69.027,05 

426411 Бензин 265.808,46 

426413 Уља и мазива 5.900,40 

426811 Хемијска средства за чишћење 25.917,11 

426821 Храна 20.877,40 

426822 Пића, кафа, чај 27.856,71 

426911 Потрошни материјал 23.647,81 

426919 Остали материјал за посебне намене 5.168,17 



  43 

Укупно:                                                                                                                          505.679,49 

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

465111 Остале текуће дотације и трансфери (10% држави од  зарада) 770.215,15 

Укупно:                                                                                                                          770.215,15 

ПОРЕЗИ, ТАКСЕ 

482131 Регистрација возила 19.050,00 

482251 Судске таксе 35.811,00 

Укупно:                                                                                                                         54.861,00 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 

483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 487.802,98 

Укупно:                                                                                                                         487.802,98 

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

511451 Пројектна документација – пројекат за параглајдинг стазе 278.000,00 

Укупно:                                                                                                                          278.000,00 

АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА 

512211 Намештај 6.990,00 

512212 Рачунарска опрема 93.678,11 

512241 Електронска опрема – видео надзор и евиденција радног времена 299.331,89 

Укупно:                                                                                                                         400.000,00 

УКУПНО:УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА                                                             15.080.781,82                                                                                                                                 

 

 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ  

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

421211 Услуге за електричну енергију – Купусијада 50.000,00 

421211 Услуге за електричну енергију – Плодови западног Поморавља 20.000,00 

Укупно :                                                                                                                      70.000,00 

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 

422111 Трошкови дневница на службеном путу у земљи-Сабор фрулаша 20.756,05 

Укупно :                                                                                                                      20.756,05 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

423911 Остале опште услуге – штампа промотивног материјала 798.000,00 

423911 Остале опште услуге – Сабор фрулаша у Прислоници 1.482.413,00 

423911 Остале опште услуге – Купусијада у Мрчајевцима 1.789.110,00 

423911 Остале опште услуге – Дани слатинске бање у Слатини 200.000,00 

423911 Остале опште услуге – Дани калиграфије и иконописа у Овчар бањи 148.760,00 

423911 Остале опште услуге – Фијакеријада у Прељини 195.733,00 

423911 Остале опште услуге – Плодови западног Поморавља у Заблаћу 315.000,00 

423911 Остале опште услуге – Шумадијска краљица у Горњој Трепчи 99.960,00 

423911 Остале опште услуге – Пасуљијада у Љубићу 100.000,00 

423911 Остале опште услуге – Ивањдански котлић у Доњој Трепчи 99.010,00 

423911 Остале опште услуге – Дани српске кајсије у Миоковцима 270.000,00 

 

423911 Остале опште услуге - Карусел 500.000,00 

423911 Остале опште услуге – Аеро митинг у Прељини 198.736,25 

423911 Остале опште услуге – Сајам експо у Прељини 279.400,00 

423911 Остале опште услуге – Бициклом кроз Србију и Црну Гору 50.000,00 

423911 Остале опште услуге – фестивал Прича у Чачку 1.498.992,00 

423911 Остале опште услуге - Гулашијада 100.000,00 

423911 Остале опште услуге – Летњи дани у Чачку 100.000,00 
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423911 Остале опште услуге – Дани Патријарха Павла 299.971,00 

423911 Остале опште услуге – Бунгуријада 105.000,00 

Укупно:                                                                                                                        8.630.085,25 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

425119 Материјал за поравке и одржавање објеката – Купусијада 49.215,00 

Укупно:                                                                                                                        49.215,00 

МАТЕРИЈАЛ 

426111 Канцеларијски материјал – Сабор фрулаша у Прислоници 19.780,00 

426111 Канцеларијски материјал – Купусијада у Мрчајевцима 20.000,00 

426111 Канцеларијски материјал – Плодови западног Поморавља у Заблаћу 5.000,00 

426411 Гориво – Сабор фрулаша у Прислоници 30.000,00 

426411 Гориво – Купусијада у Мрчајевцима 50.000,00 

426811 Хемијска средства за чишћење - Сабор фрулаша у Прислоници 9.785,00 

426811 Хемијска средства за чишћење - Купусијада у Мрчајевцима 17.579,00 

426811 Хемијска средства за чишћење - Плодови запад. Поморавља у Заблаћу 8.495,00 

426819 Материјал за одржавање хигијене – Купусијада у Мрчајевцина 6.285,11 

426822 Кафа, чај, вода, сокови -  Сабор фрулаша у Прислоници 10.133,20 

426822 Кафа, чај, вода, сокови - Купусијада у Мрчајевцима 6.004,99 

426822 Кафа, чај, вода, сокови - Плодови западног Поморавља у Заблаћу 1.452,20 

Укупно:                                                                                                                        184.514,50 

УКУПНО-ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ                                                            8.954.570,80 

УКУПНО ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА                                                                        24.035.352,62                                                                                                   

   

 ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ЗАШТИТА ПРИРОДЕ  

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

425241 Одржавање опреме за заштиту животне средине – понтонска 

платформа у ОКК 

300.000,00 

Укупно:                                                                                                                         300.000,00 

МАШИНЕ И ОПРЕМА 

512411 Опрема за заштиту животне средине – опрема за чишћење језера у  

ОКК 

1.050.000,00 

Укупно:                                                                                                                       1.050.000,00 

УКУПНО-ЗАШТИТА ПРИРОДЕ                                                                                             1.350.000,00 

УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА                                                                          25.385.352,62 

 

 

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА 

Екон. 

клас. 

 

ОПИС 

 

2017 

 

2016 

 

2/3 

  1. 2. 3.  

  Планирна 

средства 

Извршена 

средства 

Трансфер Индекс 

411000 Плате и додаци запослених 6.285.000,00 5.881.038,04 6.075.944,15 96,79 

412000 Социј. допр.на терет послодавца 1.125.000,00 1.052.705,47 1.089.215,48 96,65 

414000 Социјална давања запосленима 200.000,00 37.252,00 0,00 / 

414300 Социјална давања -отпремнине 1.000,00 0,00 198.354,00 / 

415000 Накнаде трошкова за запослене 450.000,00 450.000,00 400.000,00 112,50 

416000 Јубиларне награде 260.000,00 253.243,69 342.405,22 73,96 
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421000 Стални трошкови 1.600.000,00 1.266.771,88 1.191.444,83 106,32 

422000 Трошкови путовања 300.000,00 297.931,12 199.559,00 149,29 

423000 Услуге по уговору 1.833.769,00 1.767.301,81 1.973.107,42 89,57 

423000 Услуге по уговору-Стратегија града 610.000,00 550.000,00 0,00 / 

424000 Специјализоване услуге 100.000,00 0,00 0,00 / 

425000 Текуће поправке и одржавање 1.060.000,00 1.027.979,19 156.800,02 655,60 

426000 Материјал 540.000,00 505.679,49 441.898,11 114,43 

465000 Остале дотације и трансфери 800.000,00 770.215,15 763.369,14 100,90 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 100.000,00 54.861,00 80.373,00 68,26 

483000 Новчане казне по решењу судова 3.500.000,00 487.802,98 2.963.088,81 16,46 

511000 Зграде и грађевински објекти 580.000,00 278.000,00 395.000,00 70,38 

512000 Машине и опрема 400.000,00 400.000,00 100.000,00 400 

 СВЕГА: 19.744.769,00 15.080.781,82 16.968.159,18 88,88 

Планирана средства буџета за 2017.годину                            19.744.769,00 

Извршена средства из буџета за 2017.годину                         15.080.781,82 (76,38%) 

Разлика између планираних и извршених средстава           4.663.987,18      
 

 

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

Екон. 

Клас. 

 

ОПИС 

 

2017 

  1. 2. 

  Планирна 

средства 

Извршена 

средства 

421000 Стални трошкови-Купусијада 50.000,00 50.000,00 

421000 Стални трошкови-Плодови з.Поморавља 20.000,00 20.000,00 

422000 Трошкови путовања-Сабор фрулаша 30.000,00 20.756,05 

423000 Услуге по уговору-штампа 800.000,00 798.000,00 

423000 Услуге по уговору-Сабор фрулаша 1.500.000,00 1.482.413,00 

423000 Услуге по уговору-Купусијада 1.800.000,00 1.789.110,00 

423000 Услуге по уговору-Слатинска бања 200.000,00 200.000,00 

423000 Услуге по уговору-Калиграфија 150.000,00 148.760,00 

423000 Услуге по уговору-Фијакеријада 200.000,00 195.733,00 

423000 Услуге по уговору-Плодови з.Поморавља 315.000,00 315.000,00 

423000 Услуге по уговору-Шумад.краљица 100.000,00 99.960,00 

423000 Услуге по уговору-Пасуљијада 100.000,00 100.000,00 

423000 Услуге по уговору-Ивањд.котлић 100.000,00 99.010,00 

423000 Услуге по уговору-Дани кајсије 300.000,00 270.000,00 

423000 Услуге по уговору-Карусел 500.000,00 500.000,00 

423000 Услуге по уговору-Аеро митинг 200.000,00 198.736,25 

423000 Услуге по уговору-Сајам експо 300.000,00 279.400,00 

423000 Услуге по уговору-Бициклом кроз СЦГ 50.000,00 50.000,00 

423000 Услуге по уговору-Прича 1.500.000,00 1.498.992,00 

423000 Услуге по уговору - Гулашијада 100.000,00 100.000,00 

423000 Услуге по уговору – Летњи дани у Чачку 100.000,00 100.000,00 

423000 Услуге по уговору – Дани Патријарха Павла 300.000,00 299.971,00 

423000 Услуге по уговору – Мото скуп 100.000,00 0,00 

423000 Услуге по уговору - Бунгуријада 115.000,00 105.000,00 

425000 Текуће поправке-Купусијада 50.000,00 49.215,00 
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426000 Материјал-Сабор фрулаша 70.000,00 69.698,20 

426000 Материјал-Купусијада 100.000,00 99.869,10 

426000 Материјал-Плодови з. Поморавља 15.000,00 14.947,20 

 СВЕГА: 9.165.000,00 8.954.570,80 

 

Планирана средства буџета за 2017.годину                            9.165.000,00 

Извршена средства из буџета за 2017.годину                         8.954.570,80 (97,70%) 

Разлика између планираних и извршених средстава            210.429,20     

 

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ 

 

ПРОГРАМ: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ПОДРУЧЈА СА ПРИРОДНИМ СВОЈСТВИМА 

 

Екон. 

клас. 

 

ОПИС 

 

2017 

  1. 2. 

  Планирна 

средства 

Извршена 

средства 

425000 Текуће поправке и одржавање-пристаниште 300.000,00 300.000,00 

512000 Машине и опрема-опрема за чишћење језера 1.200.000,00 1.050.000,00 

 СВЕГА: 1.500.000,00 1.350.000,00 

 

Планирана средства за 2017.годину                                       1.500.000,00 

Извршена средства за 2017.годину                                         1.350.000,00 (90%) 

Разлика између планираних и извршених средстава           150.000,00      

 

 УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА: 

Планирана средства за 2017.годину                                       30.409.769,00 

Извршена средства за 2017.годину                                         25.385.352,62 (83,48%) 

Разлика између планираних и извршених средстава         5.024.416,38      

 

Трошкови – сопствена средства и други извори  01.01.2017.-31.12.2017. 

 

Конто Опис Износ 

ПЛАТЕ 

411111 Плате по основу цене рада (за 12 запослених) 6.434.028,61 

411111 Плате по основу цене рада-Минист. животне средине ( за 3 чувара) 1.424.936,39 

Укупно:                                                                                                                              7.858.965,00 

ДОПРИНОСИ 

412111 Допринос за пензијско и инвалидско 764.679,93 

412111 Допринос за пензијско и инвалидско-Министарство животне средине 170.992,37 

412211 Доприно за здравствено осигурање 305.894,89 

412211 Доприно за здравствено осигурање-Министарство животне средине 73.384,22 

412311 Допринос за незапосленост 46.994,23 

412311 Допринос за незапосленост-Министарство животне средине 10.687,02 

Укупно:                                                                                                                             1.372.632,66 

НАКНАДЕ У НАТУРИ 

413161 Паркинг 45.751,00 

Укупно:                                                                                                                             45.751,00 
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СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 

414111 Породиљско боловање 885.834,93 

414312 Отпремнина (технолошки вишак-1 радник) 49.144,41 

Укупно:                                                                                                                            934.979,34 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 396.289,11 

Укупно:                                                                                                                             396.289,11 

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

421111 Трошкови платног промета 40.316,89 

421211 Услуге за електричну енергију 32.273,93 

421325 Услуге чишћења 15.410,00 

421412 Интернет 9.072,00 

421419 Остале услуге комуникације 1.330,15 

421421 Пошта 111,83 

421512 Осигурање возила 34.448,00 

421523 Осигурање од одговорности према трећим лицима 33.000,00 

421619 Закуп осталог простора 18.000,00 

421911 Тв претплата 6.196,00 

Укупно:                                                                                                                             190.158,80 

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 

422111 Трошкови дневница на службеном путу у земљи 91.789,92 

422131 Трошкови смештаја на службеном путу у земљи 66.530,00 

422199 Остали трошкови за службена путовања у земљи (путарине, паркинг..) 10.425,00 

422211 Трошкови дневница за службени пут у иностранство-Берлин 45.328,46 

422221 Трошкови превоза за службени пут у иностранство 35.301,00 

422231 Трошкови смештаја на сл.путу у иностранство 27.576,38 

422299 Остали трошкови за службена путовања у иностранство 4.975,08 

Укупно:                                                                                                                             281.925,84              

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

423221 Услуге одржавања рачунара 10.465,52 

423291 Остале компјутерске услуге (услуге копирања, тонери) 28.140,00 

423311 Услуге усавршавања запослених 25.000,00 

423322 Котизација за стручна саветовања 6.000,00 

423323 Котизација за учествовање на сајмовима 37.187,00 

423419 Остале услуге штампања (штампање дозвола за риболов) 15.900,00 

423432 Објављивање тендера и информативних огласа 59.823,85 

423439 Услуге рекламе и пропаганде 130.000,00 

423449 Медијске услуге 58.900,00 

423539 Правне услуге – судски извршитељ 60.832,80 

423591 Накнаде члановима управног одбора 114.772,84 

423621 Угоститељске услуге 300.475,00 

423711 Репрезентација 100.000,00 

 

 

423911 

Остале опште услуге  ( изложба фотографија поводом дана заштићеног 

подручја,  манифестација ,,Ноћ сова'', пливачки маратон, Овчарско-

кабларска регата,  опремање штанда на сајмовима туризма, услуге 

превоза, караван ,,Моја Србија'',  промоција, инфо табле, медији...) 

 

 

1.183.104,78 

 

423911 Остале опште услуге - јавни радови у Овчар бањи 442.165,74 

 

423911 

Остале опште услуге – Министарство животне средине 

Едукативне и инфо табле, обележавање бициклистичке руте ,,Овчар'', 

камп младих истраживача 

 

310.000,00 
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Укупно:                                                                                                                          2.882.767,53 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 

424231 Услуге спорта 30.000,00 

424351 Остале медицинске услуге (преглед чуварске службе)  37.350,00 

424611 Услуге очувања животне средине 37.760,00 

424611 Услуге очувања животне средине – Министарство животне средине 

Истраживање и мониторинг фауне инсеката и птица 

280.000,00 

424911 Остале специјализоване услуге-мониторинг стања рибљег фонда у 

риболовним водама ОКК 

150.000,00 

424911 Остале специјализоване услуге-Министарство животне средине 

Наставак мониторинга фауне сисара 

250.000,00 

Укупно:                                                                                                                         785.110,00 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

425112 Столарски радови 5.360,00 

425115 Радови на водоводу и канализацији 5.000,00 

425119 Материјал за текуће поправке и одржавање 565,00 

425211 Механичке поправке 12.162,99 

425211 Механичке поправке-Министарство животне средине 20.000,00 

425212 Поправке електричне и електронске опреме 1.890,00 

425219 Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 8.521,00 

425227 Уградна опрема – Министарство животне средине 

Посуде за одлагање отпада 

99.576,00 

Укупно:                                                                                                                         153.074,99 

МАТЕРИЈАЛ 

426111 Канцеларијски материјал 23.261,98 

426129 Расходи за радну униформу – чуварска служба у ОКК 166.624,00 

426129 Расходи за радну униформу-јавни радови 8.000,00 

426131 Цвеће и зеленило 7.900,00 

426311 Стручна литература за запослене 35.681,70 

426411 Бензин 86.902,45 

426411 Бензин - Министарство животне средине 290.000,00 

426413 Мазива 5.334,00 

426811 Хемијска средства за чишћење 428,00 

426821 Храна 2.121,00 

426822 Пића 11.001,27 

426911 Потрошни материјал 111.757,57 

426912 Резервни делови 11.918,00 

426919 Остали материјал за посебне намене 2.149,92 

Укупно:                                                                                                                         763 079,89 

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

465112 Остале текуће дотације и трансфери 684.582,74 

Укупно:                                                                                                                         684.582,74 

ПОРЕЗИ И ТАКСЕ 

482131 Регистрација возила 34.859,00 

482211 Републичке таксе 116.040,00 

482251 Судске таксе 32.340,46 

Укупно:                                                                                                                         183.239,46 

МАШИНЕ И ОПРЕМА 

512211 Намештај 20.912,00 

512221 Рачунарска опрема 340,89 

512232 Телефони 2.599,00 
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512241 Електронска опрема 7.699,00 

Укупно:                                                                                                                           31.550,89 

ЗБИР:                                                                                                                          16.564.107,25 

 

 

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ– СОПСТВЕНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА 

 

Екон. 

Клас. 

 

ОПИС 

 

2017 

 

2016 

 

2/3 

  1. 2. 3.  

  Планирна 

средства 

Извршена 

средства 

Tрансфер Индекс 

411000 Плате и додаци запослених 8.500.000,00 7.858.965,00 8.159.691,37 96,31 

412000 Социј. допр.-на терет послод. 1.522.000,00 1.372,632.66 1.444.391,66 95,03 

413000 Накнаде у натури-паркинг 50.000,00 45.751,00 35.760,00 127,94 

414000 Социјална давања запосленима 950.000,00 934.979,34 1.294.748,14 72,21 

415000 Накнаде трошкова за запослене 500.000,00 396.289,11 351.000,00 112,90 

421000 Стални трошкови 700.000,00 190.158,80 229.775,48 82,76 

422000 Трошкови путовања 600.000,00 281.925,84 460.301,78 61,25 

423000 Услуге по уговору 4.634.400,00 2.882.767,53 4.434.889,52 62,20 

424000 Специјализоване услуге 1.151.000,00 785.110,00 1.024.910,00 76,60 

425000 Текуће поправке и одржавање 400.000,00 153.074,99 272.223,54 56,23 

426000 Материјал 1.218.000,00 763.079,89 666.249,11 114,53 

465000 Дотације и трансфери 1.000.000,00 684.582,74 663.352,78 103,20 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 500.000,00 183.239,46 213.207,00 85,94 

483000 Новчане казне по решењу суда 200.000,00 / 22.000,00 / 

511000 Зграде и грађевински објекти 7.000.000,00 / / / 

512000 Машине и опрема 100.000,00 31.550,89 63.175,00 49,94 

 СВЕГА: 29.025.400,00 16.564.107,25 19.335.675,38 85,98 

 

 

Планирана средства за 2017.годину                                       29.025.400,00 

Извршена средства за 2017.годину                                        16.564.107,25 (57,07%) 

Разлика између планираних и извршених средстава       12.461.292,75      

 

У Установи је запослен 21 радник на неодређено време и 2 радника  на Уговору о повременим 

и привременим пословима. 

Структура запослених: 

 14 запослених – VII степен стручне спреме 

 9 запослених – IV степен стручне спреме 

 

Ј.У.,,Туристичка организација Чачка'' остварила је суфицит у износу од 1.113.322,95 динара. 

 

 

                 Министарство заштите животне средине 

 

Са Министарством пољопривреде и заштите животне средине Ј.У.,,Туристичка 

организација Чачка'' склопила је  уговор о суфинансирању Програма управљања Предела 

изузетних одлика ,,Овчарско – кабларска клисура'' у износу од 2.930.000,00 динара. 

 

Средства субвенција односе се на период 01.01.2017.-31.12.2017. године и утрошена су 
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за следеће намене: 

1.Чување,одржавање и презентација заштићеног подручја-2.290.000,00 
-бруто зараде 3 чувара-1.600.000,00 

-гориво,мазиво и одржавање-310.000,00 

-бруто зарада стручног лица за израду управљачких докумената-80.000,00 

-набавка посуда за одлагање отпада-100.000,00 

-едукативне и инфо табле – 200.000,00 

2.Праћење и унапређење стања заштићеног подручја-590.000,00 
-наставак мониторинга фауне сисара-250.000,00 

-наставак истраживања и мониторинг фауне инсеката-150.000,00 

-наставак мониторинга фауне птица-130.000,00 

-камп младих истраживача-60.000,00 

3.Уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса-50.000,00 
-обележавање бициклистичке руте ,,Овчар''-50.000,00 

 
 

Министарству је 28.01.2018.достављен детаљан извештај о извршењу уговорених послова, као 

и финансијски извештај са сумарном спецификацијом утрошка уговорених средстава, 

детаљним спецификацијама и пратећом финансијском документацијом ( доказе о спроведеним 

јавним набавкама и другу документацију о избору најповољнијег добављача са најмање три 

понуде, фотокије рачуна , извода, уговора и друга меродавна документа) из којих се може 

утврдити да су добијена средства наменски утрошена, према уговору и позитивним 

прописима. 

 

JАВНИ РАДОВИ 

 
Ј.У.,,Туристичка организација Чачка'' је 19.04.2017. године са Националном службом за 

запошљавање закључила  Уговор о спровођењу Јавног рада. 

На основу споразума о уређивању права и обавеза у реализацији програма или мера активне 

политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Ј.У.,,Туристичка 

организација Чачка'' закључен је уговор у циљу запошљавања лица са евиденције Националне 

службе, ради спровођења јавног рада ,,Унапређење услова за развој рекреативног и еко туризма 

у заштићеном подручју ПИО Овчарко-кабларска клисура''. 

 

За потребе спровођења Јавног рада ангажовано је 4 незапослена лица са евиденције 

Националне службе за запошљавање на одређено време у трајању од четири месеца у периоду 

од 20.04.2017.до 20.08.2017.године, и то: 

-3 лица  I и II  степена стручне спреме; 

-1 лице III,IV или V степена стручне спреме. 

Средства су утрошена  за: 

1.исплату накнаде за обављен посао у износу од 415.695,74 динара, 

2.накнаду трошкова доласка и одласка са рада у износу од 26.470,00 динара, 

3.накнаду трошкова спровођења Јавног рада у износу од 8.000,00 динара. 

 

Туристичка организација је према уговору са НСЗ била у обавези да обезбеди исплату 

трошкова доласка и одласка са рада за 4 ангажована лица у целокупном износу цене превозне 

карте у јавном превозу, с обзиром на то да НСЗ обезбеђује 2.000,00 динара по једном лицу за 

сваки месец ангажовања. Туристичка организација је утрошила своја средства у износу од 

70.393,90 динара, као и 16.096,00 динара за трошкове спровођења јавног рада (радна одела, 

ципеле и рукавице ). 
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

МАНИФЕСТАЦИЈА,,КУПУСИЈАДА''- МРЧАЈЕВЦИ 

 

 

Приходи: 

Буџет Града Чачка – 2.000.000,00   

Р.бр. Трошкови Буџет- Град 

1. Исхрана учесника манифестације 254.950,00 

2. Музички програм 500.000,00 

3. Озвучење и расвета 145.000,00 

4. Електрични ормари 129.960,00 

5. Превоз учесника програма 43.000,00 

6. Обезбеђење 79.200,00 

7. Мобилни тоалети 60.000,00 

8. Осигурање 28.500,00 

9. Медији 170.000,00 

10. Агрегат 100.000,00 

11. Снимање манифестације 20.000,00 

12. Трошкови система и прикључења 50.000,00 

13. Поправке и радови на кречењу 49.215,00 

14. Дежурна екипа хитне помоћи 10.000,00 

15. Гориво 50.000,00 

16. Средства за чишћење и одржавање хигијене, кафа, пиће 29.869,10 

17. Канцеларијски материјал 20.000,00 

18. Сценографија 118.500,00 

19. Промоција КУД 50.000,00 

20. Плакати, флајери, позивнице 20.000,00 

21. Превоз грађана на манифестацију 60.000,00 

 УКУПНО 1.988.194,10 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

МАНИФЕСТАЦИЈА ,,САБОР ФРУЛАША'' – ПРИСЛОНИЦА 2017. 
 

Приход: 

Буџет Града Чачка – 1.600.000,00 

Донације – 20.000,00 

Укупно: 1.620.000,00 
Р.бр. Трошкови Буџет Града Донације Укупно 

1. Награде 210.714,00 / 210.714,00 

2. Исхрана за учеснике и госте 150.000,00 / 150.000,00 

3. Оркестар Синише Вићинтијевића 165.000,00 / 165.000,00 
4. Музички програм 169.800,00 / 169.800,00 
5. Преноћиште 90.480,00 / 90.480,00 

6. Разглас, расвета 70.000,00 / 70.000,00 
7. Постпродукција манифестације, логистика, музички записи 204.600,00 / 204.600,00 

8. Семинар традиционалне културе и музике 10.000,00 20.000,00 30.000,00 

9. Монодрама ,,Лујза Мишић,, 55.000,00 / 55.000,00 

10. Путни трошкови (фрулаши) 67.619,00 / 67.619,00 

11. Електрични ормари 60.000,00 / 60.000,00 

12. Снимање манифестације 20.000,00 / 20.000,00 



13. CqeHorpa$uja 80.000,00 80.000.00
14. O6es6e!erre 49.200,00 I 49.200.00
15. Tpourconu [peBo3a ]rurecHl4Ka 30.000,00 I 30.000.00
16. Ocuryparre 9.000,00 / 9.000.00
17. t{umherre 30.000,00 I 30.000.00
18. BeHau 1.000,00 / 1.000,00
19. llnoquqe 3a crarye H rrexapu 10.000,00 I 10.000,00
20. ,.{nennnqe 3a npeATaKMnqerba 20.756.05 I 20.756,05
21. lopuno 30.000,00 30.000,00
22. KaHqenapnj cru vrarepuj an 20.000.00 I 20.000"00
23. Xerr,rrajcna cpeAcrBa 3a uxnrhme, naQa, nuhe... t9.698.20 I 19.698,20

YKVIIHO: 1.572.867 25 20.000,00 1.592.967 25

OI{HAHC ITJCKI,I I,I3BE III TAJ
oECTI,IBAJI o,IIPlIq A" 2017.

Ilpuxo4:
Eyuer rpala 9aqra - 1.500.000,00
CuoHsop - 100.000,00
VrcvuHo: 1.600.000

P.6p. Tpomrconu Eyuer- Ipaa Cnonsop Yrcyuno

1. Mygn.rru [porpaM 780.000.00 I 780.000,00
2. Bnna, pa3ura, pacBera, JIEA eKpaH, KoHrleprHe

orpaAe
330.000.00 330.000,00

3. O6es6eherbe 150.000"00 I 150.000.00
4. Meauicra rpoMorluia 120.000.00 I 120.000.00
J. flpo4yrrryia, Jrorr{crvKa, KoopALrH aryuja u

opraurrcaunia cBr{x \ recHr{Ka
69.000.00 100.000,00 169.000,00

6. Mo6prnru{ Toilrrerr{ 49.992.00 I 49.992.00
YKYfIHO: 1.498.992,00 100.000,00 1.598.992,00

praHlr3arluja 9a.ma"
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