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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.4/11, 3/13, 21/13 и 14/18), пословање установе и питања од значаја за њен рад, 

усклађени су са одредбама позитивних прописа. 

            На функцију директора именован је Војин Јаковљевић одлуком Скупштине града број 

06-122/18-I од 8, 11. и 12.06.2018.године. 

 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 
и даје друга одобрења у складу са законом и актом о унутрашњем реду и чуварској служби 
 - обезбеди надзор над спровођењем услова и мера заштите природе 
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 - прати кретање и активности посетилаца и обезбеђује обучене водиче за туристичке 
посете 
 - води евиденцију о природним вредностима и о томе доставља податке Заводу за 
заштиту природе 
 - води евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који 
представљају фактор угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о томе доставља 
податке надлежном  министарству и Заводу за заштиту природе 
 - у сарадњи са Републичком инспекцијом и органима безбедности спречава све 
активности и делатности које су у супротности са актом о заштити-Уредбом и које 
представљају фактор угрожавања и девастације заштићеног подручја 
 - донесе акт о накнадама за коришћење заштићеног подручја, уз сагласност надлежног 
министарства 
 - води евиденцију о непокретностима са подацима од значаја за управљање 
заштићеним подручјем 
 - врши и друге послове утврђене одредбама закона и акта о заштити-Уредбе. 
 
 Установа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима које јој 
припадају по Уставу, закону и овом Статуту. 
 Установа је уписана у судски регистар код Привредног суда у Краљеву, решењем тог 
суда  ФИ број- 919/98. 
             

1.2 Организација управљања 
 

 Директора Установе именује и разрешава оснивач. Одлуком  Скупштине града број 06-
85/17-I од 6,7,8,9,12,13. и 16. јуна 2017.године на функцију вршиоца дужности директора ЈУ 
“Туристичка организација Чачка” именован је Војин Јаковљевић, а  на функцију директора 
именован је одлуком Скупштине града број 06-122/18-I од 8, 11. и 12.06. 2018.године. 
 Директор Установе именује се јавним  конкурсом. 
 Одлуку о расписивању конкурса доноси Управни одбор Установе. 
 Управни одбор Установе има председника и 4 члана . Председник и 2 члана Управног 
одбора су представници оснивача, а два члана, као представнике запослених, предлажу 
запослени у установи по спроведеном изјашњавању. Решењем о именовању Управног одбора 
који је донела Скупштина града, 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.  
 Надзорни одбор има председника и два члана. Председник и један члан Надзорног 
одбора су представници оснивача именовани на период од 4 (четири) године, а један члан је 
представник запослених у Установи. Решењем о именовању надзорног одбора, који је донела 
Скупштина града, 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. 
 

1.4 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 
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 - 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. 
 

1.2 Општи акти и законски оквир деловања 
 
    Установа има следеће опште акте: 
 - Статут 
 -  Правилник о организацији и систематизацији послова 
 - Колективни уговор 
 - Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби 

- друге акте у складу са одредбама позитивних прописа. 
 
 
 ВИЗИЈА  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧАЧКА 
 
 Визија Туристичке организације Чачка је да  ово подручје буде позиционирано као 
једна од најважнијих туристичких дестинација у Србији, уз уважавање свих специфичности 
простора, историје, културе и осталих ресурса за развој туризма. Сходно томе, план 
позиционирања града требало би да  на бољи начин валоризује квалитет туристичке понуде, 
очуване природне и антропогене ресурсе, људске ресурсе и веће укључење локалне 
заједнице.   
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II МАРКЕТИНГ ПЛАН АКТИВНОСТИ 
 

2.1. Промоција 

  

 Промотивне активности Туристичке организације Чачка биће организоване у 2019. 

године и то кроз:  наступе на сајмовима,  стручне скупове конференције, издавачку делатност 

организовање манифестација, промоцију путем медија,  пројектне активности, сарадњу са 

ГУ, надлежним министарствима, организацијама, удружењима, привредом, научно-

образовним институцијама, установама културе, Туристичком организацијом Србије, 

агенцијама – организаторима путовања, дигитални маркетинг. 

 Прикључењем Туристичкој  регији Западна Србија, промоција туристичке понуде 

Чачка биће знатно видљивија. Приликом дефинисања приоритетних туристичких 

дестинација у стратешким документима развоја туризма, дестинације су углавном 

дефинисане као део једног ширег простора, односно више локалних дестинација спојено је  у 

једну регионалну дестинацију. Како трендови у туризму захтевају укрупњавање и локалних  

дестинација ма колико атрактивне биле, много боље резултате ће остварити уколико су део 

једног ширег подручја.   Маркетинг план активности у складу са тим, биће прилагођен овом 

новом концепту представљања града Чачка на домаћем, а нарочито на међународном 

туристичком тржишту.  

  
Сарадња са Туристичком  организацијом  Србије 

 
 Туристичка организација Чачка, поред наступа на сајмовима у иностранству са 
Туристичком организацијом Србије,  биће и 2019. године  укључена у промотивне 
активности ТОС које су  намењене домаћем туристичком тржишту. Туристичка организација 
Чачка  у сарадњи са угоститељско-хотелијерским сектором Чачка, Атомском бањом Горња 
Трепча и осталим заинтересованим субјектима у туризму, укључиће се у кампању регионалне 
промоције ТО Србије.   Ова  кампања  допринеће повећаном интересовању за град Чачак и 
комплетну туристичку понуду на овом подручју, јер ће се активности у оквиру ове кампање 
промовисати  путем медија, друштвених мрежа и на свим важним догађајима у области 
туризма. Договорено је интензивирање сарадње ТОЧ  и Туристичке органиације Србије у 
области дигиталног маркетинга, што ће такође значајно допринети већој видљивости Чачка 
као туристичке дестинације, кроз канале промоције које користи ТОС. 
 У мају 2019. године, планирана је студијска посета диреkтора ТОС, менаџера за 
различита туристичка тржишта и  туристичких новинара граду Чачку, што ће бити прилика за 
детаљно упознавање са свим новим туристичким  садржајима. 
 
Оглашавање и промоција у медијима 
  
 Туристичка организација Чачка ће у 2019. години реализовати  студијске програме за 
новинаре – промо туре  и то за  туристичке новинаре, блогере и медије који прате област 
туризма.  Промо туре обухватиће  град Чачак, установе културе, културно-историјско 
наслеђе, природне ресурсе, гастрономију, хотелске капацитете.  

Промоција укупне туристичке  понуде  биће реализована путем штампаних и 
електронских медија, у форми специјализованих емисија, чланака, репортажа, прилога, 
саопштења, рекламних спотова, конференција за новинаре.  

Током студијских програма боравка, представници медија из земље и иностранства и 
организатори путовања детаљно аналазирају туристичке садржаје дестинације, а потом их 
јавно презентују путем медија, друштвених мрежа и укључују у програме агенција. Такав вид 
промоције у великој мери утиче на креирање имиџа дестинације и њено позиционирање у 
укупној туристичкој понуди Србије и због тога су важни у планирању промотивних 
активности. 
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           Сарадња са Туристичком организацијом регије Западна Србија  
 
  Тренд када је у питању туристичка тражња, намеће потребу за регионалним 
повезивањем и креирањем туристичке понуде која је диференцирана,   креирањем понуде која 
обухвата шире подручје. Наступи ТО Чачка у оквиру регије Западна Србија планрани су   у 
2019.години, организовањем заједничких промотивних активности, на домаћем, регионалном 
и међународном туристичком тржишту. 
  Овај вид активности ће бити усмерен ка великим градским центрима, организовањем 
презентација, циљаном оглашавању у медијима и пратећим програмима кроз најаву 
манифестација које ће се током године одржати у Чачку.  
 Сарадња ће се реализовати и кроз заједничке пројектне  активности. 
 

 Сарадња са организаторима путовања  
 

Поред наставка сарадње са организаторима путовања који  реализују програме на 

подручју града Чачка, посебна пажња у 2019. години биће посвећена сарадњи са 

рецептивним агенцијама. Крајем 2018. године Туристичка организација Чачка успоставила је 

сарадњу са новооснованом рецептивном агенцијом „Лазена“ у Чачку, у циљу креирања 

програма путовања намењених првенствено боравку туриста на територији града Чачка. 

Програми ће бити комплетни туристички аранжмани (на српском, енглеском, немачком, 

руском, италијанском и француском језику) који ће током 2019. године бити пласирани на 

домаћим и међународним сајмовима и осталим догађајима у области промоције туристичке 

понуде. 

Студијски програм боравка за организаторе путовања из Србије и иностранства биће 

реализовани и у сарадњи са Туристичком организацијом Србије и регијом Западна Србија. 

 

 

2. 2.  Издавачка делатност 

 

 У  2019. години реализоваће се израда следећих штампаних  издања: 

Врста Назив Језичка варијанта 

Брошура Угоститељски водич – Укуси 

чачанског краја  - ново издање 

Српски, енглески  

Брошура Чачак мој град  Српско-енглеска 

Троделна 

једнолисна 

публикација 

Танаско Рајић  - ново издање Српско-енглеска 

Брошура  Бициклистичке и планинарске 

руте на подручју града Чачка – 

ново издање – ново издање 

Српски, енглески 

Брошура Овчарско-кабларска клисура – 

Одмор у покрету  

 

Српски, енглески, немачки 

Брошура Смештај у Чачку  

 

Српско-енглеска 

Брошура Чачак за младе  

 

Српски, енглески, немачки 

Мапа Туристичка мапа Чачка 

ново издање 

Српски , енглески 

Брошура Верски туризам - Манастири 

чачанског краја   

Српски, енглески, руски, италијански 
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Остало Кесе – Чачак 

Кесе – сувенири 

Разледнице – нови мотиви  

 

Троделна 

једнолисна 

публикација 

Слатинска бања Српски 

лифлет-

флајер 

(Појединачне манифестације 

које се органиизују на подручју 

Чачка) 

Српски 

Бележник 

ОКК 

Издање посвећено научно-

истраживчком раду у пределу 

изузетних одлика ОКК и 

његовим туристичким 

ресурсима 

 

Српски 

 

 

 

 Брошура Атомска бања Горња Трепча штампана је крајем 2018. године, па ће тираж 

бити дистрибуиран током 2019. године. Такође, планирана је израда новог промотивног  

материјала који ће пратити актуелну понуду и поред пласмана на свим промотивним  

догађајима, туристи ће моћи да их  преузму у инфо центрима на територији града Чачка. 

 Промотивни материјал  Туристичке организације  Чачка чине  тематске брошуре, које 

карактерише  квалитетна штампа и дизајн са садржајним текстовима и квалитетним 

фотографијама. То потврђују награде и признања  која су додељена установи за издавачку 

делатност, али и потреба да се кроз овај вид промоције истакну најважнији сегменти 

туристичке понуде.  Штампана издања у електронској форми могу да се преузму и са сајта 

ТОЧ.  

 2.3.  Сајмови у земљи 
 

 ЈУ „Туристичка организација Чачка“ ће у 2019. години учествовати на следећим 

сајмовима и туристичким манифестацијама у земљи: 

 
Сајам/Манифестација Место/датум Очекивани ефекти 
ITTFA Београд,   

 фебруар 

Повећано интересовање за боравак домаћих туриста, 

посетилаца сајма. Успостављање сарадње са   новим 

организаторима путовања, медијска промоција, 

успостављање сарадње са туроператорима из 

иностранства. 
Сајам туризма Ниш 

 април 

Укључивање туристичке понуде подручја Чачка у 

програме екскурзија агенција из југоисточне Србије и 

повећање броја посетилаца и туриста 
Сајам туризма и сеоског 

туризма 

Крагујевац 

 новембар 

Укључивање туристичке понуде подручја Чачка у 

програме екскурзија агенција из  централне Србије и 

повећање броја посетилаца и туриста, едукација у 

области сеоског туризма 
 Туристички форум Бања Ковиљача 

 мај 

Едукација запослених у туризму и размена искустава са 

колегама из Србије и  промоција туристичке понуде 

Чачка 
 

Изложба туристичких 

публикација 

Крушевац 

октобар 

Промоција туристичке понуде  Чачка, праћење трендова 

у дизајну и штампи, едукација, учешће у такмичарском 
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делу програма 
Изложба сувенира и 

публикација 

Лесковац 

новембар 

Презентовање сувенира и  публикација и учешће у 

такмичарском делу програма 
Драгачевски сабор трубача 

у Гучи 

Гуча 

август 

Промоција туристичке понуде Чачка, организовање и 

реализација излета за домаће и госте из иностранства 

  

 2.4. Сајмови – промоција у иностранству 
 

 Промотивни наступи у иностранству  у организацији   Туристичке организације 

Србије, подразмевају учешће  туристичких организација градова и општина, односно 

туристичке понуде њихових дестинација.  Туристичка организација Чачка је на основу 

препоруке ТО Србије, али и одговарајуће туристичке понуде, планирала два директна учешћа  

и то на највећем сајму туризма за посетиоце у Штутгарту у Немачкој и на сајму туризма у 

Софији. Поред ових сајмова као најважнијем виду промоције у иностранству, у оквиру 

промотивних активности, планирано је учешће у регионалној промоцији са Туристичком 

организацијом регије Западна Србија (Трст, Будимпешта). 

 

 
САЈАМ МЕСТО/ДАТУМ 
CMT Штутгарт 

јануар, директно учешће 
Holiday &Expo  Софија 

фебруар , директно учешће 
  

2.5. Е - маркетинг – дигитални  маркетинг 
 

 Нови трендови у начину промоције и резервације кроз примену нових 

комуникационих  алата и е-маркетинг технологије, омогућавају развој дигиталних платформи 

и канала комуникације који повезују све учеснике на туристичком тржишту. Туристичка 

организација Чачка ће у том смислу од 2019. године много већу пажњу посветити  

дигиталном маркетингу и промоцији преко друштвених мрежа и on line маркетингу,  што ће 

допринети већој промоцији и унапређењу дестинацијског бренда.  

 

 Савремени трендови и  туристичка тражња намећу потребу за већом промоцијом 

путем дигиталног или on line маркетинга. У фокусу су препоруке које се примењују са циљем 

унапређења интерент презентације -  web site, facebook/twitter маркетинг и  како да се 

формира понуда према очекивањима страних туриста. 

 

 Веб страница  (сајт) Туристичке организације Чачка садржи све најважније сегменте 

туристичке понуде, текстове и фотографије које се односе на туристичку понуду, као и 

информације које се односе на акутелна дешавања у граду или документа која се односе на 

акта, прописе или конкурсе у одређеним областима. Све могућности интернет маркетинга  

биће коришћене у пласирању информација и комуникацији са корисницима. За 2019. годину 

планирана је израда андроид апликација за телефоне, циљано оглашавање на друштвеним 

мрежама и пласман PR текстова  и  видео клипова који ће допринети већој видљивости Чачка 

као туристичке дестинације  и пласман информација  до знатно већег броја корисника.   

 

 Мобилне апликације о туристичком садржају града Чачка, планирана је у 2019. години 

и  намењена је за андроид и ИОС оперативне системе. Мобилне апликације представљају 

један од најбољих начина упознавања туриста са одређеном дестинацијом и њеном 

туристичком понудом.  
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 Апликација би представљала туристички водич кроз Чачак на мобилном телефону 

корисника и садржала информације о културно-историјском наслеђу, смештајним објектима, 

манифестацијама, гастрономској понуди и другим корисним информацијама за туристе. 

 Планирана је израда и новог промотивног филма, али и креирање и коришћење видео 

клипова у краћој форми за различите облике промоције свих садржаја на подручју Чачка. 

   

2.6. Инфо центри и продавнице сувенира 

 

 У другој половини 2018. године отворени су Инфо центри и продавнице сувенира у 

оквиру Меморијалног комлекса  на брду Љубићу и у Овчар Бањи. Такође, у припреми је 

отварање још једног изложбено продајног простора у пословном простору ТЦ “Вавилон”, где 

се  налазе канцеларије установе. Сва три поменута инфо центра  у наредној години  имаће 

комплетну понуду када је у питању продаја сувенира, преузимање промотивног материјала и 

информисање посетилаца. У бањи Горња Трепча, током сезоне биће настављен рад 

информативног центра у оквиру простора Специјалне болнице Атомска бања. 
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                                           III МАНИФЕСТАЦИЈЕ 2019. 

 

 

Манифестација Место  Организатор Програм 

„Индекс 2019 “ Чачак, 

Дом културе 

ЈУ „Туристичка 

организација Чачка“ 

Презентација образовних 

институција 

Дан заштићеног 

подручја  

Овчар Бања 

 

ЈУ „Туристичка 

организација Чачка“ 

Разноврсни програмски 

садржаји и едукација 

„Овчарско-кабларска 

регата“ 

Међувршје 

Овчар Бања 

 

Ресторан „Дом“  

МЗ Овчар Бања, ТОЧ 

Сплаварење ОКК 

(Од Међувршја до Овчар 

Бање – 9 км) 

Фестивал „Карусел“ Чачак  

 

Aсоцијација „Карусел“  

и ТОЧ 

Фестивал амбијенталне, 

етно и ауторске музике 

32. Сабор фрулаша 

Србије „Ој Мораво“ 

Прислоница 

 

 

Савет Сабора и ТОЧ Такмичење најбољих 

фрулаша Србије по 

категоријама 

„ Илиндански 

пливачки маратон“ 

Овчар Бања 

 

СЦ „Младост“,  

ПК „Чачак“ и  

ТОЧ 

Традиционални пливачки 

маратон у Овчарско-

кабларској клисури 

„Дани српске кајсије“ Миоковци 

 

Удружење „Миоковачка 

кајсија“ и МЗ Миоковци 

Изложба кајсија и 

производа од овог воћа  

„Дани калиграфије и 

иконописа“ 

Овчар Бања 

 

Центар за визуелна 

истраживања “Круг” 

и ТОЧ 

Радионица калиграфије и 

иконописа  

„Дани патријарха 

Павла“ 

Чачак, 

 Овчар Бања 

ЈУ „Туристичка 

организација Чачка“ 

Разноврстан програм 

духовног и уметничког 

садржаја 

Летњи дани  

у Чачку 

Чачак Удружење угоститеља 

Чачка 

Програми културног, 

уметничког и забавног 

карактера 

„Дани бање -

Слатинска бања“ 

Слатинска бања Удружење љубитеља 

Слатинске бање и ТОЧ 

Културно уметнички 

програм и саветовање о 

бањском туризму 

„Бунгур фест “ Вујетинци МЗ Вујетинци Етно-гастрономски 

садржаји 

„. Купусијада“ Мрчајевци 

 

Организациони одбор  и 

ТОЧ  

 

Припремање и кување 

свадбарског купуса уз 

пратеће програме 

„Фијакеријада“ Прељина 

(хиподром) 

КК „Миленко Никшић“ и  

ТОЧ 

Смотра фијакера и 

такмичења у вожњи 

„Велика планинска 

трка“ 

Овчар Бања 

Чачак 

ПД „Каблар“, СЦ 

„Младост“ и  ТОЧ 

Учествују љубитељи 

природе и  планинари  

„Плодови Западног 

Поморавља“ 

Заблаће 

 

Центар за развој села и 

Удружење повртара 

Заблаћа и ТОЧ 

Развој, унапређење 

производње  и чување 

традиције села 
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„Шумадијска 

краљица“ 

Горња Трепча МЗ  Горња Трепча и ТОЧ Избор најбоље ракије 

(препеченице ) 

„Етнофест“ Чачак Удружење „Етнофест“ и 

ТОЧ 

Међународни фестивал 

фолклора  

„Дани Љубића“ Љубић 

 

МЗ Љубић и ТОЧ Такмичење у кувању 

пасуља са културно-

забавним програмом 

„Дани Атенице“ Атеница МЗ Атеница и ТОЧ Презентација  

културно-историјског 

наслеђа 

„Гулашијада“ Пријевор 

 

МЗ Пријевор и ТОЧ  Такмичење у кувању 

гулаша,  пратећи програм 

„Ивањдански котлић“ Доња Трепча 

 

МЗ Доња Трепча,  

удружење грађана и  

ТОЧ 

Такмичење у припремању 

рибље чорбе 

„Аеро митинг“ Прељина 

 

Аеро клуб „Чачак“ Разноврсни спортски и 

забавни програм  на 

аеродрому „Раван“  

„Прељина  експо“ Прељина МЗ Прељина Привредна и забавна 

манифестација 

Фестивал „ПРИЧА“ Чачак 

 

Организациони одбор и 

ТОЧ 

Концерти и пратећи 

програми на Градском 

тргу и стадиону ФК 

Ремонт 

„Златни појас Чачка“ Чачак ККС „Борац“, КФ Србије и 

ТОЧ 

Међународни карате 

турнир 

,, Сусрети 

организатора 

манифестација“ 

Чачак ТОЧ, Удружење „Туризам 

и манифестације Србије“ 

Едукација, размена 

искустава у организовању 

манифестација  

,, Дани Горње Трепче“ Горња Трепча ТОЧ и Атомска Бања 

Горња Трепча 

Програм културно-

уметничког и забавног 

карактера 

 

 

У  2019. години је неопходно подржати и промовисати већ  традиционалне  

манифестације и остале манифестације („Дисово пролеће“, Симпозијум „Уметност и папир“,  

„Републичку смотру фолклора“, „Дани фотографије“, „Аниманима“, “Чачански опанак“, 

разна спортске и културне манифестације) . 
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IV  АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ  И РАЗВОЈУ  ТУРИЗМА 
 

 

Aктивности на унапређењу и развоју туризма, Јавне установе "Туристичка 

организација Чачка" у 2019. години биће  усмерене на: 

 учешће на сајмовима туризма у земљи и иностранству, у циљу промоције, развоја  и 

унаређења туризма и информисања домаћег  и иностраног туристичког  тржишта о туристичкој 

понуди града Чачка; 

 унапређење квалитета туристичке понуде и развој нових туристичких производа   и 

садржаја на подручју града Чачка, ПИО "Овчарско-кабларска клисура", Атомске бање 

Горња Трепча; 

 учешће у пројектним активностима у циљу коришћења средстава из републичких 

фондова и других извора финансирања, намењених развоју и промоцији туризма; 

 унапређење услуга информисања туриста и стварање амбијента за реализацију 

туристичких садржаја - туристичко-информативни центри; 

 интензивирање сарадње са субјектима из области туризма, угоститељства, културе на 

подручју града Чачка, Овчарско-кабларске клисуре, бање Горња Трепча 

 организацију и реализацију манифестација од значаја за развој и промоцију туризма; 

 организовање студијских посета за организаторе путовања и новинаре; 

 интензивнију сарадњу са туристичким агенцијама у земљи и окружењу, у циљу 

реализације програма излета у Чачку и околини; 

 

Праћење иницијатива, смерница и рада Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација, Министарства заштите животне средине, Националне туристичке 

организације, Туристичких организација регија, градова и општина из окружења,. Пословног 

удружења хотелско угоститељске привреде (ХОРЕС-а), Удружења бањских и климатских 

места, научно-образовних институција и свих других релевантних субјеката, биће основ 

свакодневних активности у служби и утицаће на активности, из којих ће  произилазити 

реализација, а резултати рада Установе бити видљивији. Активности ће бити организоване уз 

уважавање одређених стратешких предности, као и инфраструктурних недостатака (који су 

евидентирани) а које треба  да решавају надлежни органи Републике Србије и Града.  

Туристички производ који би имао  већи  значај у развоју туризма Чачка може се 

издвојити из потенцијала: 

 термоминералних вода - Атомска бања Горња Трепча, Овчар Бања, Слатинска 

  бања 

 заштићеног подручја - ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ и других 

 верских  објеката - Овчарско-кабларски манастири, други манастири, цркве и 

светилишта- градски културни и пословни амбијент - Град Чачак (Народни музеј, Уметничка 

галерија „Надежда Петровић“, Црква Вазнесења Христовог, Римске терме, Меморијални 

центар Љубић, смештајни капацитети, пословна удружења…) 

 догађаји - манифестације: културно-уметничке, гастрономске привредне, 

традицио-налне, забавне, спортске, верске… 

 пешачке стазе и бициклистичке руте 

 

 

Служба за унапређење и развој туризма, поред активности које се односе на послове 

из делокруга свог рада (прикупљање и обрада података, праћење савремених трендова и 

иновација у туризму, припрема и реализација манифестација у циљу подизања нивоа и 

квалитета услуга, праћење расписаних конкурса за подстицај и унапређење туризма кроз 
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кредитна и бесповратна  средства, донације и заједничка улагања), посебно ће радити на   

едукативним активностима, како запослених у Установи, тако и сарадника из 

комплементaрних организационих видова у приватном и државном сектору, као и 

невладиним организацијама. Организацијом едукативних семинара додатно ћемо оспособити 

запослене из Установе, као и друге субјекте из туристичко-угоститељске привреде, културно-

уметничких асоцијација и установа, за успешнији рад и унапређење туризма у Чачку. Уз 

организацију нових и унапређење постојећих садржаја манифестација, настојаћемо утицати  

на дужи боравак туриста и повећање укупног туристичког промета.  

Стални задаци унутар службе за унапређење и развој туризма: 

 организација, подршка, праћење и посета догађајима у граду, наставак сарадње 

и успостављање нових односа 

  праћење кретања на туристичком простору Чачка и ширег окружења и 

анализом и поређењем са нашим активностима унапредити планиране конкретне послове 

унутар службе и Установе. 

       одржавање сарадње са организаторима манифестација у окружењу кроз посете       

 и промоцију туристичке понуде и манифестација које се организују у Чачку и 

 околини 

 сређивање, обрада и анализа прикупљених података од сарадника и других  

  субјеката 

 послови припрема за организовање манифестација и реализација истих 

 организовање стручних скупова и подршка у раду струковним удружењима 

  (Удруже-ње бањских и климатских места, Удружење туризмолога Србије,  

  групација за угоститељство и туризам, групације за рурални туризам у оквиру 

  Удружења за туризам ПК Србије…) 

 

Организација излета ће обухватити више сегмената и тематских целина, а пре свега 

културно-историјско наслеђе, едукативне стазе „Каблар“ и посматрање птица. 

Верски туризам као  један од најстаријих облика туристичких путовања и данас 

представља врло значајан сектор глобалног туризма, па ће активности за унапређење 

садржаја боравка у ОКК и посета  манастирима бити   приоритет у  2019. години. 

 Авантуристичком и ловном туризму мора се дати већи значај, посебно кроз сарадњу 

са предузећем „Србија шуме“ и авантуристичким клубовима. 

Рурални туризам има перспективу и потенцијал за развој, јер из године у годину све 

већи број људи жели да се врати природи. Туристичка организација Чачка планира да у 2019. 

години организује едукативне активности за заинтересоване субјекте на подручју Чачка, који 

би желели да се баве руралним туризмом.  

 Туристичка организација Чачка учествоваће на конкурсима надлежних министарства и 

других институција (на које има право учешћа), а све у циљу унапређења туристичке понуде 

града и развоја нових туристичких производа (туристичка сигнализација, информативне 

табле, едукативне активности, мобилијари на уређеним планинарским стазама и 

бициклистичким рутама, мобилна апликација о туристичкој понуди Чачка и др. 

Едукативне активности Туристичке организације у 2019. години обухватиће стручне 

семинаре и радионице током целе године, у складу са расположивим средствима намењеним 

за едукацију запослених. 

 Успостављање сталне сарадње са угоститељско-туристичком привредом Чачка, 

Народним музејом, Међуопштинским историјским архивом, Уметничком галеријом,  и 

другим удружењима и организацијама ће подстицати нове садржаје којима би употпунили 

туристичку понуду како би битније утицали на међународну сарадњу и повећање доласка 

туриста, пре свега страних.  
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4. 1. Инфрастурктурно уређење објеката 
 

Видео надзор – Каблар 
 

 Овчарско-кабларска клисура је препознатљив симбол чачанског краја и значајан део 

туристичке понуде града Чачка. Видиковац на Каблару је једна од најатрактивнијих локација 

у Овчарско-кабларској клисури, коју посећују домаћи и страни туристи. 

 Изградњом платформе на видиковцу, безбедне стазе, као и обележавања таблама, 

локација је постала веома посећена, a како би имали увид у посете туриста, њихове 

активности, али и спречавање недозвољених радњи, у 2019. години планирана је поставка 

видео надзора на врху Каблара. Видео надзор би садржао 2-3 камере, које би покривале зону 

видиковца и приступне стазе у непосредној близини. 
 
 

Римске терме – уређење (мобилијар) 
 

 Римске терме, значајан археолошки локалитет у центру града, представљају део 

богатог културно-историјског наслеђа Чачка. Уређење Римских терми започето је 2018. 

године и биће настављено и у 2019. години, како би се омогућиле посете овом локалитету. 

 У току 2019. године планирана је поставка  мобилијара у оквиру локалитета Римске 

терме (клупе, канте за отпад и др). 

 

 

4.2. Активности у области уређења простора, информисања  и туристичке 

сигнализације  

 

Бициклистичке  руте  
 

 Чачак спада у групу градова са највише  обележених бициклистичких рута у  нашој 

земљи. У 2019. години, планирано је обележавање руте Горња Трепча – Остра – Вујетинци – 

Бечањ – Тавник. 

Бициклистички туризам постаје све популарнији у нашој земљи, а основне  

карактеристике су: јефтин, прилагодљив, обухвата умерене нивое напоре, широк  дијапазон 

корисника, лимитирано  физичко ангажовање, путовања на даљину и неформалне излете.  

 

Тотеми 
 

Постављање тотема – интерактивних уређаја који имају више намена, а међу 

основним је пружање рекламно-туристичких информација о културно-туристичким 

локалитетима, као и атракцијама које се налазе у близини. Буџетом града за 2019. годину, 

планирано је постављање једног уређаја у центру града.  

  

Изложбена опрема за манифестације (тезге) 

 

Набавком опреме за излагање традиционалних производа и  домаће радиности, 

адекватно ће бити изложени ови производи, како у естетском, тако и у функционалном 

смислу.  
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Пројекат парцелације  и идејни пројекат – Авантура парк 
 

 Авантура паркови су  све популарнији у Европи и  намењени су млађој популацији ( 

деци и младима). Локалне туристичке организације су препознале потенцијал авантура 

паркова, како би  обогатиле своју туристичку понуду  и повећале туристички промет. Млађој 

популацији становништва  овај садржај представља излаз у здрав живот и враћање природи. 

Активности се одвијају на отвореном простору,  спортског су и забавног карактера.  

 ЈУ “Туристичка организација Чачка“ препознавши потенцијал – Авантура парка  - 

планирала је израду пројектне документације уз подршку локалне самоуправе. Поменути 

пројекат   предвиђен  је да се гради у оквиру спомен комплекса “Спомен парк“. 
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V   ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ 
Структура планираних средстава за финансирање расхода и издатака у 2019.години 

- 
Укупна средства која су планирана у 2019.години 66.110.000 Учешће у укупним средствима 
Средства од буџета Града Чачка 

Животна средина –Град Чачак 
45.110.000 

1.300.000 

 

68,23% 

1,97% 

Остала средства 16.000.000 24,20% 

Средства из осталих извора 3.700.000 5,60% 
 

Планирани расходи и издаци за 2019.годину  
 

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 
 

Град Чачак 
Остала 
средства  

Остали 

извори 
 

Укупно 
 1. 2. 3. 1+2+3 

ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА 

411000 Плате и додаци запослених 7.100.000 6.500.000 1.340.000 14.940.000 

412000 Социјални  доприноси  на терет послодавца 1.270.000 1.160.000 240.000 2.670.000 

413000 Накнаде у натури 0.00 40.000 0.00 40.000 

414000 Социјална давања запосленима 1.400.000 0.00 0.00 1.400.000 

415000 Накнаде трошкова за запослене 600.000 150.000 0.00 750.000 

416000 Награде зап. и остали посебни расх.-јубиларне награде 400.000 0.00 0.00 400.000 

421000 Стални трошкови 2.380.000 300.000 0.00 2.680.000 

422000 Трошкови путовања 1.100.000 300.000 0.00 1.400.000 

423000 Услуге по уговору 4.150.000 1.600.000 1.550.000 7.300.000 

424000 Специјализоване услуге 200.000 500.000 420.000 1.120.000 

425000 Текуће поправке и одржавање 300.000 250.000 0.00 550.000 

426000 Материјал  570.000 500.000 150.000 1.220.000 

465000 Остале дотације и трансфери 800.000 700.000 0.00 1.500.000 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 100.000 300.000 0.00 400.000 

483000 Новчане казне по решењу судова 2.000.000 100.000 0.00 2.100.000 

511000 Зграде и грађевински објекти  1.300.000 0.00 0.00 1.300.000 

512000 Машине и опрема 5.300.000 3.100.000 0.00 8.400.000 

513000 Остале некретнине и опрема 400.000 0.00 0.00 400.000 

523000 Залихе робе за даљу продају 0.00 500.000 0.00 500.000 

УКУПНО: 29.370.000 16.000.000 3.700.000 49.070.000 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 
423000 Услуге по уговору – штампа промотивног материјала 1.500.000 0.00  1.500.000 

421000 Стални трошкови-,,Сабор фрулаша'' у Прислоници 30.000 0.00 0.00 30.000 

422000 Трошкови путовања - ,,Сабор фрулаша'' 20.000 0.00 0.00 20.000 

423000 Услуге по уговору – ,,Сабор фрулаша''  1.850.000 0.00 0.00 1.850.000 

426000 Материјал - ,,Сабор фрулаша'' 100.000 0.00 0.00 100.000 

421000 Стални трошкови - ,,Купусијада'' у Мрчајевцима 100.000 0.00 0.00 100.000 

423000 Услуге по уговору - ,,Купусијада'' 2.200.000 0.00 0.00 2.200.000 

425000 Текуће поправке и одражавање - ,,Купусијада'' 50.000 0.00 0.00 50.000 

426000 Материјал - ,,Купусијада'' 100.000 0.00 0.00 100.000 

423000 Услуге по уговору - ,,Дани Слатинске бање''  200.000 0.00 0.00 200.000 

423000 Услуге по уговору - ,,Дани калиграфије и иконописа''  200.000 0.00 0.00 200.000 

423000 Услуге по уговору - ,,Фијакеријада'' 200.000 0.00 0.00 200.000 

423000 Услуге по уговору- ,,Сусрети организатора манифестација'' 200.000 0.00 0.00 200.000 

421000 Стални трошкови-,,Плодови западног поморавља у Заблаћу 20.000 0.00 0.00 20.000 

423000 Услуге по уговору –,,Плодови западног поморавља''  400.000 0.00 0.00 400.000 

426000 Материјал-,,Плодови западног поморавља'' 20.000 0.00 0.00 20.000 

423000 Услуге по уговору -,,Шумадијска краљица'' у Горњој Трепчи 150.000 0.00 0.00 150.000 

423000 Услуге по уговору -,,Дани Љубића'' у Љубићу 300.000 0.00 0.00 300.000 

423000 Услуге по уговору -,,Ивањдански котлић'' у Доњој Трепчи 100.000 0.00 0.00 100.000 

423000 Услуге по уговору -,,Дани српске кајсије'' у Миоковцима 300.000 0.00 0.00 300.000 
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423000 Услуге по уговору - ,,Карусел'' 800.000 0.00 0.00 800.000 

423000 Услуге по уговору - ,,Аеро митинг'' у Прељини 100.000 0.00 0.00 100.000 

423000 Услуге по уговору- Сајам ,,Експо'' у Прељини 100.000 0.00 0.00 100.000 

423000 Услуге по уговору-,,Етно фест'' Чачак 700.000 0.00 0.00 700.000 

423000 Услуге по уговору – фестивал ,,Прича'' 2.500.000 0.00 0.00 2.500.000 

423000 Услуге по уговору-,,Златни појас Чачка'' 1.800.000 0.00 0.00 1.800.000 

423000 Услуге по уговору - ,,Гулашијада'' у Пријевору 200.000 0.00 0.00 200.000 

423000 Услуге по уговору - ,,Летњи дани'' у Чачку 100.000 0.00 0.00 100.000 

423000 Услуге по уговору - ,,Дани  Патријарха Павла'' у О.бањи 700.000 0.00 0.00 700.000 

423000 Услуге по уговору- ,,Дани Горње Трепче'' 300.000 0.00 0.00 300.000 

423000 Услуге по уговору-,,Бунгур фест'' у Вујетинцима 200.000 0.00 0.00 200.000 

423000 Услуге по уговору-,,Дани Атенице'' у Атеници 200.000 0.00 0.00 200.000 

УКУПНО: 15.740.000 0.00 0.00 15.740.000 

УКУПНО ПРОГРАМ 4.: 45.110.000 16.000.000 3.700.000 64.810.000 

     

ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
424000 Специјализоване услуге 1.000.000 0.00 0.00 1.000.000 

512000 Машине и опрема 300.000 0.00 0.00 300.000 

УКУПНО ПРОГРАМ 6.: 1.300.000 0.00 0.00 1.300.000 

     

УКУПНА СРЕДСТВА 46.410.000 16.000.000 3.700.000 66.110.000 
 

 

 

 

Структура планираних  прихода из осталих средстава и средстава из осталих извора за 

2019.годину 
 

Извор прихода Износ % учешћа 

Остала средства (накнаде у ОКК, катамарани,  улазнице у 

заштићено подручје, риболовачке  дозволе, манифестације, 

сувенири...) 

 

16.000.000 
 

81,22% 

Министарство  заштите животне средине-субвенције  2.500.000 12,69% 

Национална служба за запошљавање (јавни радови) 1.200.000 6,09% 

Укупно: 19.700.000 100% 
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Конто 

 
Врста расхода-издатака 

Средства 
из буџета 

Сопстве

на 

средства      

Остали 
извори 

Укупно 

   1. 2. 3. 1+2+3 

 ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА  

 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА  

 411000 Плате,додаци и нак.запослен за 7.100.000 6.500.000 1.340.000 14.940.000  

  411100 Плате,додаци и нак. Запослених 7.100.000 6.500.000 1.340.000 14.940.000 

  412000 Социјални  доприноси на терет послодавца 1.270.000 1.160.000 240.000 2.670.000  

  412100 Допринос за пензијско и социјално осигурање 852.000 778.000 161.000 1.792.000 

  412200 Доприноси за здравствено осигурање 365.000 334.000 69.000 767.000 

  412300 Допринос за незапосленост 53.000 48.000 10.000 111.000 

 413000 Накнаде у натури 0.00 40.000 0.00 40.000  

  413100 Накнаде у натури 0.00 40.000 0.00 40.000 

 414000 Социјална давања запосленима 1.400.000 0.00 0.00 1.400.000  

  414300 Отпремнине и помоћи 1.300.000 0.00 0.00 1.300.000 

  414400 Солидарна помоћ 100.000 0.00 0.00 100.000 

 415000 Накнада трошкова за запослене 600.000 150.000 0.00 750.000  

  415100 Накнада трошкова за запослене - трошкови 
превоза на посао и са посла 

600.000 150.000 0.00 750.000 

 416000 Награде запосленима  400.000 0.00 0.00 400.000  

  416100 Јубиларне награде- за 3 радника 400.000 00.0 0.00 400.000 

 421000 Стални трошкови 2.380.000 300.000 0.00 2.680.000  

  421100 Трошкови платног промета 80.000 80.000 0.00 160.000 

       421200 Енергетске услуге-струја и грејање 1.000.000 30.000 0.00 1.030.000 

  421300 Комуналне услуге-вода, чишћење, одвоз отпада 300.000 40.000 0.00 340.000 

  421400 Услуге комуникација-телефон, интернет, пошта 600.000 50.000 0.00 650.000 

  421500 Трошкови осигурања 200.000 50.000 0.00 250.000 

  421600 Закуп имовине и опреме 200.000 50.000 0.00 250.000 

 422000 Трошкови путовања 1.100.000 300.000 0.00 1.400.000  

  422100 Трошкови службеног путовања  у земљи 400.000 250.000 0.00 650.000 

  422200 Трошкови службеног путовања у иностранство 700.000 50.000 0.00 750.000 

 423000 Услуге по уговору 4.150.000 1.600.000 1.550.000 7.300.000  

  423100 Административне услуге – услуге превода 50.000 50.000 0.00 100.000 

  423200 Компјутерске услуге-одржавање рачунара,тонери 300.000 50.000 0.00 350.000 

  423300 Котизација за сајмове и семинаре 600.000 100.000 0.00 700.000 

  423400 Услуге информисања-медији, реклама 200.000 150.000 0.00 350.000 

  423500 Стручне услуге-управни одбор, извршитељ 150.000 200.000 0.00 350.000 

  423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 250.000 0.00 250.000 

  423700 Репрезентација 0.00 100.000 0.00 100.000 

   
 
 
 
423900 

Остале опште услуге 
-графички дизајн и припрема, мобилна 
апликација за телефоне,студијски програм за 
новинаре, римске терме –уређење, туристичка 
сигнализација на нивоу града, чланарина за 
западну регију, промотивни филм о Чачку, 
дигитални маркетинг, опремање штанда на 
сајмовима туризма, студијски програм за 
организатore путовања 

 

 

 

 

2.850.000 

 

 

 

 

700.000 

 

 

 

 

1.550.000 

 

 

 

 

5.100.000 

 424000 Специјализоване услуге 200.000 500.000 420.000 1.120.000  

  424200 Услуге културе и спорта 0.00 50.000 0.00 50.000 

  424300 Медицинске услуге-прегледи чуварске службе 0.00 50.000 0.00 50.000 



20 

  424600 Услуге очувања животне средине 200.000 300.000 420.000 920.000 

  424900 Специјализоване услуге-мониторинг птица, 
инсеката, сисара 

0.00 100.000 0.00 100.000 

 425000 Текућe поправке и одржавање  300.000 250.000 0.00 550.000  

  425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 50.000 50.000 0.00 100.000 

  425200 Текуће поправке и одржавање опреме 250.000 200.000 0.00 450.000 

 426000 Материјал 570.000 500.000 150.000 1.220.000  

  426100 Административни материјал-канцеларијски 
материјал 

80.000 50.000 50.000 180.000 

  426300 Стручна литература-рачуноводство и правна 
служба 

80.000 50.000 0.00 130.000 

  426400 Материјал за саобраћај-гориво,уље 300.000 300.000 100.000 700.000 

  426800 Материјал за одржавање хигијене 80.000 50.000 0.00 130.000 

  426900 Материјал за посебне намене-рез.делови,алат... 30.000 50.000 0.00 80.000 

 465000 Остале дотације и трансфери 800.000 700.000 0.00 1.500.000 

  465100 Остале текуће дотације и трансфери 800.000 700.000 0.00 1.500.000 

 482000 Порези,обавезне таксе 100.000 300.000 0.00 400.000 

  482100 Остали порези 30.000 100.000 0.00 130.000 

  482200 Обавезне таксе 70.000 200.000 0.00 270.000 

 483000 Новчане казне по решењу суда 2.000.000 100.000 0.00 2.100.000 

  483100 Новчане казне 2.000.000 100.000 0.00 2.100.000 

 511000 Одржавање зграда и објеката 1.300.000 0.00 0.00 1.300.000 

   
 
511400 

Пројектно планирање 
-пројекат парцелације и идејни пројекат за 
авантура парк на Спомен парку (1.000.000) 
-пројектно-техничка документација за чишћење 
траве у језеру (300.000) 

 

 

1.300.000 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

1.300.000 

 512000 Машине и опрема 5.300.000 3.100.000 0.00 8.400.000 

  512100 Опрема за саобраћај-аутомобил за чуварску 
службу 

0.00 1.600.000 0.00 1.600.000 

   
512200 

Административна опрема 
-намештај за инфо центре 
-тотеми (интерактивни излог) 

 

1.950.000 

 

300.000 

 

0.00 

 

2.250.000 

  512400 Опрема за заштиту животне средине 
-против пожарна опрема за заштићено подручје 

2.000.000 0.00 0.00 2.000.000 

  512900 Моторна, непокретна, немоторна опрема 
-тезге за манифестације  

1.350.000 1.200.000 

марина 

0.00 2.550.000 

 513000 Остале некретнине и опрема 400.000 0.00 0.00 400.000 

  513100 Остала опрема 
-мобилијар за децу на комплексу Т.Рајић на 
Љубићу 

400.000 0.00 0.00 400.000 

 523000 Залихе робе за даљу продају 0.00 500.000 0.00 500.000 

  523100 Залихе робе за даљу продају 0.00 500.000 0.00 500.000 

 УКУПНО: 29.370.000 16.000.000 3.700.000 49.070.000 

 

 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ  

 423000 Услуге по уговору-штампа материјала 1.500.000 0.00 0.00 1.500.000 

  423900 Остале опште услуге 1.500.000 0.00 0.00 1.500.000 

 421000 Стални трошкови-,,Сабор фрулаша'' 30.000 0.00 0.00 30.000 

  421200 Енергетске услуге 30.000 0.00 0.00 30.000 

 422000 Трошкови путовања-,,Сабор фрулаша'' 20.000 0.00 0.00 20.000 

  422100 Трошкови службеног путовања  у земљи 20.000 0.00 0.00 20.000 

 423000 Услуге по уговору-,,Сабор фрулаша'' 1.850.000 0.00 0.00 1.850.000 

  423900 Остале опште услуге 1.850.000 0.00 0.00 1.850.000 
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 426000 Материјал-,,Сабор фрулаша'' 100.000 0.00 0.00 100.000 

  426100 Административни материјал 30.000 0.00 0.00 30.000 

  426400 Материјал за саобраћај 40.000 0.00 0.00 40.000 

  426800 Материјал за одржавање хигијене 30.000 0.00 0.00 30.000 

 421000 Стални трошкови-,,Купусијада'' 100.000 0.00 0.00 100.000 

  421200 Енергетске услуге 100.000 0.00 0.00 100.000 

 423000 Услуге по уговору-,,Купусијада'' 2.200.000 0.00 0.00 2.200.000 

  423900 Остале опште услуге 2.200.000 0.00 0.00 2.200.000 

 425000 Текуће поправке и одржавање-,,Купусијада'' 50.000 0.00 0.00 50.000 

  425100 Текуће поправке и одржавањезграда 50.000 0.00 0.00 50.000 

 426000 Материјал-,,Купусијада'' 100.000 0.00 0.00 100.000 

  426100 Административни материјал 20.000 0.00 0.00 20.000 

  426400 Материјал за саобраћај 50.000 0.00 0.00 50.000 

  426800 Материјал за одржавање хигијене 30.000 0.00 0.00 30.000 

 423000 Услуге по уговору-,,Дани слатинске бање'' 200.000 0.00 0.00 200.000 

  423900 Остале опште услуге 200.000 0.00 0.00 200.000 

 423000 Услуге по уговору-,,Дани калиграфије и 
икон.'' 

200.000 0.00 0.00 200.000 

  423900 Остале опште услуге 200.000 0.00 0.00 200.000 

 423000 Услуге по уговору-,,Фијакеријада'' 200.000 0.00 0.00 200.000 

  423900 Остале опште услуге 200.000 0.00 0.00 200.000 

 423000 Услуге по уговору-,,Сусрети организатора 
манифестација'' 

200.000 0.00 0.00 200.000 

  423900 Остале опште услуге 200.000 0.00 0.00 200.000 

 421000 Стални трошкови-,,Плодови западног 
поморавља'' 

20.000 0.00 0.00 20.000 

  421200 Енергетске услуге 20.000 0.00 0.00 20.000 

 423000 Услуге по уговору-,,Плодови з.поморавља'' 400.000 0.00 0.00 400.000 

  423900 Остале опште услуге 400.000 0.00 0.00 400.000 

 426000 Материјал-Плодови з.поморавља'' 20.000 0.00 0.00 20.000 

  426100 Административни материјал 5.000 0.00 0.00 5.000 

  426800 Материјал за одржавање хигијене 15.000 0.00 0.00 15.000 

 423000 Услуге по уговору-,,Шумадијска краљица'' 150.000 0.00 0.00 150.000 

  423900 Остале опште услуге 150.000 0.00 0.00 1500.00 

 423000 Услуге по уговору-,,Дани Љубића'' 300.000 0.00 0.00 300.000 

  423900 Остале опште услуге 300.000 0.00 0.00 300.000 

 423000 Услуге по уговору-,,Ивањдански котлић'' 100.000 0.00 0.00 100.000 

  423900 Остале опште услуге 100.000 0.00 0.00 100.000 

 423000 Услуге по уговору-,,Дани српске кајсије'' 300.000 0.00 0.00 300.000 

  423900 Остале опште услуге 300.000 0.00 0.00 300.000 

 423000 Услуге по уговору-,,Карусел'' 800.000 0.00 0.00 800.000 

  423900 Остале опште услуге 800.000 0.00 0.00 800.000 

 423000 Услуге по уговору-,,Аеромитинг'' 100.000 0.00 0.00 100.000 

  423900 Остале опште услуге 100.000 0.00 0.00 100.000 

 423000 Услуге по уговору-Сајам ,,Експо'' 100.000 0.00 0.00 100.000 

  423900 Остале опште услуге 100.000 0.00 0.00 100.000 

 423000 Услуге по уговору- ,,Етно фест'' 700.000 0.00 0.00 700.000 

  423900 Остале опште услуге 700.000 0.00 0.00 700.000 

 423000 Услуге по уговору- фестивал ,,Прича'' 2.500.000 0.00 0.00 2.500.000 

  423900 Остале опште услуге 2.500.000 0.00 0.00 2.500.000 

 423000 Услуге по уговору-,,Златни појас Чачка'' 1.800.000 0.00 0.00 1.800.000 

  423900 Остале опште услуге 1.800.000 0.00 0.00 1.800.000 

 423000 Услуге по уговору-,,Гулашијада'' 200.000 0.00 0.00 200.000 



423900 Ocra"ne omrrre ycnyre 200.000 0.00 0.00 200.000

423000 Ycryre [o yroBopy-rrJletrrn AaHI{ y rlauxy" 100.000 0.00 0.00 100.000

423900 Ocrare omrrre ycJryre 100.000 0.00 0.00 100.000

423000 Yc,ryre rr o yroBo py-.Aan u IIar pui apxa flan,la" 700.000 0.00 0.00 700.000

423900 Ocrare onlrre ycJryrc 700.000 0.00 0.00 700.000

423000 Yc.nyre [o yroBopy-,,Aanlr foprre Tpenuett 300.000 0.00 0.00 300.000

423900 Ocrare o[lxre ycJlyrc 300.000 0.00 0.00 300.000

423000 Yc,ryre [o yroBol]y-,,Bynryp Oecr" 200.000 0.00 0.00 200.000

423900 Ocra"ne olrxre ycJlyrc 200.000 0.00 0.00 200.000

423000 Yc,lyre [o yroBopy-rr.(anu Arenuqe" 200.000 0.00 0.00 200.000

423900 Ocra:re olrrrre ycnyrc 200.000 0.00 0.00 200.000

YKYIIHO: 15.740.000 0.00 0.00 15.740.000

YKYIIHO fIPOTPAM 4.: 45.110.000 16.000.000 3.700.000 64.8r0.000

ITPOIPAM 6.3AIUTIITA XI4BOTHE CP E

424000 C nequj a,ru3oBaHe ycJryre 1.000.000 0.00 0.00 1.000.000

424600 Yc.nyre oqyBarla xuBorHe cpeAHHe-
ucrrlrrr.rBarre tbnope u tbayne

1.000.000 0.00 0.00 1.000.000

512000 Mauurse u oflpeMa 300.000 0.00 0.00 300.000

st2200 AAurauucrparl{Bua orlpeMa-Bl.rAeo HaA3op 3a
BHAI,IKOBaU na Ka6napy

300.000 0.00 0.00 300.000

YKYIIHO fIPO|PAM 6.: 1.300.000 0.00 0.00 1.300.000

YxynHu rrJraHrrpaHH pacxoAlr : 46.410.000 16.000.000 3.700.000 66.110.000

J.Y.,,T:

Izpe

./-t
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 I УВОД 

 
     „На путу Чачак-Ужице“, пише архимандрит Јован Радосављевић, „Западна Морава, 

пробијајући се између планина Овчара и Каблара, гради живописну и можда најлепшу 

клисуру у Србији. Крајолик својом лепотом и дивљом природом подсећа  на Свету Гору 

Атоску чији су калуђери, побегавши приликом каталонске најезде почетком XIV века, 

основали многе манастире по Балкану“. 

         Богата флора и фауна, ретке биљке и животиње, извори топле минералне воде и 

манастири чији значај превазилази границе Србије, намећу потребу да се поштују закони 

Бога, Природе и Државе. 

         Из тих разлога се врши континуирани мониторинг и инвентарисање дарова природе, 

усмеравање активности и чување овог изузетног природног добра. Крајњи циљ је да 

Овчарско-кабларска клисура сачува живот  и облике који постоје хиљадама година и духовне 

и цивилизацијске тековине које на овим просторима постоје вековима. 

            1. Правни основ 

 Овчарско-кабларска клисура је заштићено подручје I категорије Предео изузетних 

одлика, а управљач је Туристичка организација Чачка из Чачка („Уредба о заштити Предела  
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изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура“, „Службени гласник РС“ бр. 16/00). 

 Сагласност на План управљања Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска 

клисура“ за период 2012-2021. године бр/N0 353-02-148/2013-02 од 15.07.2013. године дало је 

Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања. 

      На основу члана 54 став 4 Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 

36/2009, 88/2010, 91/2010 исправка и 14/2016) управљач заштићеног подручја План 

управљања спроводи кроз годишње програме управљања на које сагласност даје надлежно 

министарство. Завод за заштиту природе Србије је на основу захтева управљача заштићеног 

подручја донео Решење о условима заштите природе за израду Програма управљања Предела 

изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ за 2019. годину (03 бр.020-2857/2 од 

30.10.2018. године). 

 Заштићено подручје Предео изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ има 

површину од 2250 ha од чега је на подручју града Чачка 1700 ha, а на подручју општине 

Лучани 550 ha. На подручју Овчарско-кабларске клисуре установљени су режими заштите II 

степена (542 ha) и III степена (1707 ha). Границе заштићеног подручја дефинисане су 

Уредбом о заштити Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ („Службени 

гласник РС“ бр.16/00). 

 

 

 II ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА, УНАПРЕЂЕЊА И 

ОДРЖИВОГ КОРИШЋЕЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 

- Очување, заштита и унапређење предеоних амбијенталних вредности подручја 

укључујући биодиверзитет, станишта, земљиште, воду, ваздух, предеоне одлике уз  њихово 

наменско коришћење у складу са принципима одрживог развоја; 

- Заштита манастирских комплекса и њихове околине уз обезбеђивање услова за 

њихово укључивање у програме развоја; 

 - Организована мултидисциплинарна и дугорочна научна истраживања заштићеног 

подручја уз едукацију свих слојева становништва. Презентација и популаризација вредности 

и значаја заштићеног подручја; 

 - Очување заштита и уређење локалитета посебних природних вредности и њихово 

наменско коришћење за научна истраживања, едукацију и презентацију јавности 

 - Систематским управљањем, контролом и надзором спречавати даље нарушавање и 

деградацију заштићеног подручја; 

 - Усмерени развој постојећих и нових активности заснованих на вредностима и 

традицији заштићеног подручја и непосредног окружења. Развој туризма, спорта, рекреације, 

народне радиности, старих заната, органске пољопривредне производње и сл. у складу са 

функцијом заштићеног подручја; 

 

 

 III   ЗАШТИТА, ОДРЖАВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ 

 ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 

 

 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 главни чувар, чувари природе (2 извршиоца),  рибочувари (2 

извршиоца) и дипломирани биолог. Правни и финансијско-књиговодствени послове обављају 

се у заједничкој служби установе. 
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Приоритетне мере и активности на управљању природним 

вредностима 

 

 1.1. Чување и надзор 
Чуварску службу чине два чувара природе, два рибочувара и главни чувар. Седиште 

чуварске службе је у Овчар Бањи. Послови у оквиру чуварске службе подељени су на две 

целине, послове чувара природе и послове рибочувара. 

Чувари природе ће радити на основу овлашћења и дужности дефинисаних чл. 109. и 

110. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 исправка и 

14/2016), Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика 

„Овчарско-кабларска клисура“ на који је сагласност дало Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине 17.06.2014. године дел.бр. 110-00-50/2014-19 („Службени гласник 

РС“ бр.84/14 од 08.8.2014.године). Чувари природе имају положен стручни испит за чуваре 

заштићених подручја. 

Рибочувари ће радити у складу са чл.11,12, 13 и 14 Закона о заштити и одрживом 

коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“ бр. 128/2014). Рибочувари имају лиценце 

за обављање послова рибочувара и положен стручни испит за чуваре заштићених подручја. 

Када то дневни задаци дозвољавају формираће се „мешовите“ патроле које ће чинити 

рибочувар и чувар природе. На овај начин ће се постићи подршка приликом интервенција на 

терену, као и смањење трошкова. 

Приоритети рада ће се током године мењати према стању на терену (прилагођавање 

рада ловној, риболовној сезони, периоду мреста риба и масовног доласка посетилаца, 

периоду припреме зимског огрева) уз стално ангажовање на спречавању „дивље градње“, 

прикупљању података о власницима објеката и ажурирању података (услед промена власника 

објеката). Појачан надзор вршиће се на Бањском потоку и Кађеници где ће посете бити 

дозвољене само уз пратњу и надзор служби управљача заштићеног подручја. Чуварска 

служба активно сарађује са инспекцијским службама и полицијом.  

У наредној години потребно је набавити теренско возило (возило које сада користимо 

је  често неисправо и изизкује високе трошкове поправки и одржавања). Такође је потребно 

заменити средства везе (мобилни телефони) и лампе. 

      

 

Активност 
Финансијска 

средства 
Извор финансирања Време реализације 

Плате чувара 

природе и главног 

чувара 

1.950.000,00 
Министарство                      1.650.000,00 

 Накнаде                                   300.000,00 
јануар - децембар 

Плате рибочувара 1.200.000,00 Дозволе за риболов             1.200.000,00 јануар - децембар 

Гориво (ауто, чамац) 300.000,00 
Министарство                         200.000,00 

 Накнаде                                    100.000,00 
јануар - децембар 

Службени аутомобил 2.000.000,0 
Министарство                        1.000.000,00 

Накнаде                                  1.000.000,00 
Јануар - април 

Опрема и средства за 

рад 
70.000,00 Накнаде                                      70.000,00 јануар-март 

   

    Зараде осталих запослених . 

Активност 
Финансијска 

средства 
Извор финансирања Време реализације 
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Зараде запослених 

(без чуварске службе) 

 

3.000.000,00 

 

Министарство                        80.000,00 

 Накнаде                             2.920.000,00 
Јануар-децембар 

 

1.2. Одржавање  и обележавање  
Обележавање заштићеног подручја је активност која се мора спроводити, у већем или 

мањем обиму, сваке године. На одређеним деловима заштићеног подручја потребно је 

обновити маркацију, како спољне границе тако и граница по режимима заштите.  

Завод за заштиту природе Србије ради на ревизији Студије заштите за Овчарско-

кабларску клисуру и према доступним информацијама нова студија ће ускоро бити 

презентована. Очекује се делимична измена спољних граница, као и промена граница по 

режимима заштите. Самим тим треба предвидети активност обележавања граница подручја у 

складу са новом студијом и уредбом. Ова активност подразумева маркацију граница и 

постављање статусних и инфо-табли.  

 

 

 

 

Активност 
Финансијска 

средства 
Извор финансирања Време реализације 

Обележавање 

граница  

маркација 

50.000,00 Накнаде                                    50.000,00 март - децембар 

Статусне и инфо 

табле 
700.000,00 

Министарство                          200.000,00  

 Накнаде                                   500.000,00            

 

април - децембар 

 

1.3.  Акције чишћења и уређења простора 
Прометна саобраћајница кроз средиште клисуре, велики број посетилаца и стална или 

викенд насеља у заштићеном подручју намећу потребу сталног ангажовања на чишћењу и 

уређењу простора. Наставићемо са праксом организовања масовнијих акција на локацијама 

на којима се укаже потреба. Чуварска служба у сарадњи са комуналним предузећима, 

удружењима и грађанима стараће се о одржавању комуналног реда на заштићеном подручју. 

Набавком ванбродског мотора комплетираћемо и спремити за рад пловило „чистач водених 

површина“ чиме би у највећој мери решили проблем плутајућег отпада који река при режиму 

великих вода доноси у акумулацију Међувршје.  

Прикупљање и одвоз комуналног отпада из насеља у заштићеном подручју организује 

и спроводи ЈКП „Комуналац“ Чачак. Управљач ће правовременим информацијама са терена 

помоћи комуналном предузећу да се ефикасност руковања отпадом подигне на виши ниво. 

Такође предвиђена су средства за поправку и одржавање раније набављеног и 

постављеног мобилијара.  
   

Активност 
Финансијска 

средства 
Извор финансирања Време реализације 

Акције чишћења 50.000,00 
Накнаде                                   50.000,00   

                                      
април - август 

Набавка ванбродског 

мотора 15 КС за 

чистач водених 

површина 

450.000,00 

Министарство                          300.000,00 

Накнаде                                    150.000,00 
март-април 

Рад чистача водених 

површина (гориво, 

кесе, алат) 

200.000,00 

Министарство                          100.000,00 

Накнаде                                    100.000,00 

 

мај - новембар 

Поправке 50.000,00 Накнаде                                      50.000,00 март-април 
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мобилијара 

 

1.4. Одржавање риболовне стазе, простора око чесама и споменика, организовање 

јавних радова 
Управљач заштићеног подручја одржава риболовну стазу, као и простор око јавних 

чесама и споменика у заштићеном подручју или непосредном окружењу (споменици и чесме 

поред путева који воде ка заштићеном подручју). 

Организовање јавних радова је један од начина за уређење локација које нису предмет 

редовног одржавања од стране комуналних служби. Управљач редовно конкурише за 

организовање јавних радова и у неколико наврата је успешно спроводио ове активности. Са 

том праксом наставићемо и у 2019. години. Национална служба за запошљавање одобрава 

изабраном организатору јавног рада средства којим се финансирају зараде ангажованих лица 

и део трошкова превоза на посао. Остале трошкове спровођења јавног рада финансира 

управљач, а то је одржавање и сервис машина, гориво, средства заштите на раду, алат и 

прибор за рад.  
       

Активност 
Финансијска 

средства 
Извор финансирања Време реализације 

Гориво и мазиво за 

машине 
50.000,00 Накнаде                                      50.000,00 март - децембар 

Јавни  радови 

зараде 
500.000,00 Пројекат ЈР                              500.000,00  април-децембар 

Алати и средства за 

рад, одржавање и 

поправке машина 

150.000,00 
Накнаде                                     150.000,00 

  
април - децембар 

 

2.2 Противпожарна заштита 
 Мере и активности на пољу против пожарне заштите спроводиће се у складу са 

Планом заштите од пожара за заштићено подручје ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ на 

који је сагласност дао МУП, Сектор за ванредне ситуације (Решење бр 217-3861/17 од 

25.04.2017. године). Активности на мерама против пожарне заштите обављаће се у сталном 

контакту са Сектором за ванредне ситуације Моравичког округа. Чуварска служба ће појачати 

надзор на ризичним локацијама за појаву пожара током сезонских радова у пољопривреди, 

масовних посета подручју и сушног периода. У претходном периоду чувари природе и 

рибочувари су прошли обуку и положили стручни испит из области против пожарне заштите.  

Планом заштите од пожара планирана је динамика набавке опреме и средстава против 

пожарне заштите. Редовно ће се контролисати и одржавати исправност набављене против-

пожарне опреме.  

 

Активност 
Финансијска 

средства 
Извор финансирања Време реализације 

Набавка и 

одржавање опреме 

2.000.000,00 

 

Град Чачак                      1.000.000,00   

Накнаде                           1.000.000,00                                 
Март-децембар 

 

 

Приоритетне мере и активности на управљању културно-

историјским вредностима 

 Активности на управљању културно-историјским вредностима спроводиће се у 

директној комуникацији са управама манастира у Овчарско-кабларској клисури, Епархијом 

Жичком, Заводом за заштиту споменика културе Краљево, Народним музејом Чачак и другим 

субјектима. Нису предвиђена посебна финансијска средства. 
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Управљање природним ресурсима 

 3.1.Задаци и активности на заштити и управљању шумама 
У заштићеном подручју ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ шумама газдује ЈП 

„Србија шуме“, манастири и физичка лица.  

    Гајење, заштита и коришћење шума врши се у складу са Законом о шумама 

(„Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12 и 89/15), прописима донетим на основу тог закона 

и Уредбом о заштити Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“. Управљач  ће 

праћењем стања на терену контролисати поштовање наведених прописа. Нису предвиђена 

посебна финансијска средства, јер су она већ урачуната у оквиру активности чуварске 

службе. 
  

3.2 Задаци и активности на заштити и управљању ловном и риболовном фауном  

     Активности лова на заштићеном подручју односе се на заштиту и гајење дивљачи, као 

и санитарни одстрел дивљачи, сходно одредбама Закона о дивљачи и ловству („Службени 

гласник РС“ број 18/10), прописа донетих на основу тог закона, Уредбом о заштити Предела 

изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ и Правилника о унутрашњем реду и 

чуварској служби Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“.  

Корисници ловишта су ловачка друштва из Чачка и Лучана. Управљач ће у сарадњи са 

управницима ловишта и ловочуварима обезбедити спровођење одредби Закона и Уредбе о 

заштити Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“.  

     Риболовне воде на простору Заштићеног подручја припадају Рибарском подручју          

„Предео изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура“ које је одређено посебним актом 

Управљача и Мишљењем надлежног министарства у вези са проглашењем рибарског 

подручја (Бр/Но:324-07-239/1/2009-03 од 15.10.2009.године), у складу са законом. 

Управљач је корисник Рибарског подручја.  

Управљање рибарским подручјем спроводи се на основу Закона о заштити и одрживом 

коришћењу рибљег фонда (Службени гласник РС бр. 128/2014) и подзаконских аката. 

Годишњи програм управљања рибарским подручјем доноси управљач, а на сагласност даје 

надлежно министарство. Уз подршку сараданика са Института за мултидисциплинарна 

истраживања посебно ће се пратити популација поточне пастрмке у Бањском потоку. 

 

Активност 
Финансијска 

средства 
Извор финансирања Време реализације 

Обавештења за 

риболовце 
15.000,00 дозволе за риболов                    15.000,00 јануар, децембар 

Обрасци дозвола 15.000,00 дозволе за риболов                    15.000,00 јануар, децембар 

 

3.3. Задаци и активности на заштити, развоју и управљању водама 
Коришћење, заштита и уређење вода и заштита од дејства вода врше се на основу 

Закона о водама („Службени гласник РС“, број 31/10 и 93/12), прописа донетих на основу тог 

закона и Закона о одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, број 128/14), 

Уредбе о заштити Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ и Правилника о 

унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска 

клисура“.  

    Заштићено подручје обухвата делове водног подручја Западна Морава за које планове 

и годишње програме управљања доноси ЈП „Србија воде“.    

    Управљач ће обезбедити редовну комуникацију и размену информација са свим 

субјектима чија се делатност односи на заштиту и управљање водама. Управљач поседује 

мобилну лабораторију за праћење физичко-хемијских карактеристика воде и током године 

пратиће стање на водама у заштићеном подручју. Уколико се укаже потреба биће ангажована 
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референтна лабораторија за испитивање квалитета воде. 

 

Активност 
Финансијска 

средства 
Извор финансирања Време реализације 

Реагенси за мобилну 

лабораторију 
20.000,00 накнаде                                       20.000,00 март 

Анализа воде 

Референтна 

лабораторија 

80.000,00 Град Чачак                                  80.000,00 јануар, децембар 

 

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

земљиштем 
     На територији заштићеног подручја ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ 

пољопривредно земљиште заступљено је у изузетно малој мери. Због тога управљач своје 

активности намерава да базира на читаву територију села која су бар једним својим делом у 

границама заштићеног подручја. Планирамо да уз сарадњу са стручњацима Института за 

воћарство извршимо евидентирање старих аутохтоних сорти воћа са овог подручја, као и 

њихову дистрибуцију на терену. У наредним годинама размотрили би могућност за обнову 

засада старих сорти и почетак производње сокова, сушеног воћа, ракије искључиво од воћа са 

ових терена. 

Као подршку на овим пословима ослањаћемо се на Агрономски факултет у Чачку, 

Институт за вођарство и Пољопривредне станице.  

 

Активност 
Финансијска 

средства 
Извор финансирања Време реализације 

Ангажовање 

стручног сарадника 

за попис старих 

сорти воћа 

200.000,00 
Министарство                       100.000,00 

Накнаде                                 100.000,00 
март, септембар 

 

3.5 Активности на заштити и коришћењу споредних шумских производа 
      Коришћење споредних шумских производа ће се спроводити у складу са Уредбом о 

стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне. Нису предвиђена 

посебна финансијска средства. 

 

IV ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ И 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

1. Мониторинг и истраживачке активности 

 

 Константно праћење стања животне средине, као и промена  у њој, основни је 

предуслов за адекватно и ефикасно управљање заштићеним подручјима. Активности 

планиране за 2019. годину су наставак континуираних или периодично спровођених 

истраживања у претходном периоду.  

 Фауна инсеката Овчарско-кабларске клисуре је једна од најмање проучених група. 

Истраживања спроведена у претходном периоду дала су одличне резултате евидентирањем 

нових врста за фауну клисуре и врста које се налазе у прилозима Директиве о стаништима 

Европске уније. Током 2019. године планирамо да, у сарадњи са стручним лицима и 

организацијама, наставимо започета истраживања диверзитета фауне инсекатских група: 

вилини коњици, стенице, правокрилци, дневни и ноћни лептири, а такође да истраживањем 

обухватимо и групу мрава. Акценат током истраживања у 2019. години биће стављен на 

наставак инвенторизације диверзитета инсекатских група, као и на истраживање популација 
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врста које су од приоритета за заштиту.   

 Мониторинг и научно-истраживачке активности у заштићеном подручју представљају 

наставак започетих активности од 2001. године. Током 2019. године  планирамо наставак 

сарадње са  НИДСБ „Јосиф Панчић“ Нови Сад и организацију нових истраживачких 

кампова. Предвиђено је ангажовање 10 студената и неколико ментора. Биће ангажовани 

студенти биологије, екологије и сродних факултета из Београда, Новог Сада и Крагујевца. 

Током овог истраживачког кампа фокус рада ће бити на наставку проучавања диверзитета 

гљива у заштићеном подручју и проучавању других слабо проучених група, превасходно из 

групе зглавкара. Резултати ових истраживања, као и других истраживачких програма, биће 

презентовани у следећем броју Бележника Овчарско-кабларске клисуре.   

 Праћење стања и бројности популација орхидеја на до сада регистрованим 

локацијама, као и потенцијално евидентирање нових врста или локација ће се спроводити уз 

стручну подршку Завода за заштиту природе Србије и Ботаничке баште. Вршиће се и 

процена угрожености локалитета са предлогом мера за заштиту.  

У сарадњи са Катедром за Екологију животиња Биолошког факултета у Београду, 

планирамо да наставимо са мониторингом сисара на подручју Овчарско-кабларске клисуре. 

Иницијална истраживања ове групе животиња су започета током 2014. године и знатно су 

проширена током 2015-17 године, што је резултовало у откривању 18 врста шишмиша у 

фауни сисара Овчарско-кабларске клисуре, од чега се 8 врста налази на Анексу II Директиве 

о стаништима Европске уније.. Такође, у склопу овог програма први пут је спроведено 

истраживање тешко доступног спелеолошког објекта „Турчиновац“ и установљено присуство 

једне од највећих мешовитих колонија шишмиша у западној Србији. Акценат истраживања 

ће и ове године бити стављен на проучавање целокупног диверзитета шишмиша, као најмање 

проучене групе кичмењака у заштићеном подручју, као и њихових ектопаразита и патогена. 

Такође, током овог програма биће мапиране активне колоније шишмиша и процена њихових 

величина, њихова сезонска склоништа и зимовалишта. Поред тога, спроводићемо 

истраживања везана за групе ситних сисара и крупних звери постављањем адекватних 

клопки и фотозамки. Посебна пажња биће посвећена евидентирању потенцијалног присуства 

алохтоних врста муфлона и јелена лопатара који су виђани у непосредном окружењу, као и 

крупних звери вука и медведа. 

Истраживања везана за фауну птица у ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ наставиће 

се 2019. године кроз започет мониторинг селица и зимовалица заштићеног подручја. Две 

главне активности подразумевају мониторинг водених површина заштићеног подручја током 

зимског периода за птице које су везане за водена станишта и  мониторинг селица путем 

хватања у вертикалне орнитолошке мреже и маркирање металним прстеновима (јесења 

сеоба). Прстеновање птица, поред непобитног значаја у мониторингу ове групе кичмењака, 

има и велики едукативни и промотивни потенцијал. У склопу овог програма организоваћемо 

едукативне радионице за децу школског узраста из Чачка, Пожеге и Лучана на тему заштите 

птица и природе. Пројекат Заштите шумске сове је најдужи мониторинг програм који се у 

континуитету спроводи у ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ . Током 2019. године 

планирамо наставак овог мониторинг програма који се састоји из: обилазка постојећих кутија 

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

као и поправка и замена постојећих кутија. 

Планиран је наставак сарадње са Институтом за мултидисциплинарна истраживања из 

Београда и Институтом за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ из Београда на 

пројекту „Мониторинг акватичних хидробионата на акумулацији Међувршје“. Активности ће 

обухватати сезонско прикупљање узорака на одабраним локацијама акумулације, праћење 

квалитета воде (одабраних физичко-хемијских параметара), праћење квалитативног и 

квантитативног састава заједнице риба, као и праћење акумулације тешких метала у 

седименту, води, акватичним макрофитима и одабраним врстама риба.  
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На територији заштићеног подручја управљач је поставио две аутоматске 

метеоролошке станице, једну у Овчар Бањи и другу на врху Каблара. Подаци  се редовно 

обрађују и формира се база података. Основни подаци доступни су на интернету и преко 

апликације за савремене телефоне. Током наредне године треба инсталирати додатну опрему, 

пре свега грејаче за топљење снежних падавина, а такође су потребна средства која покривају 

трошкове обраде података и јавног презентовања, закупа сервера и сервиса опреме. 
  

Активност 
Финансијска 

средства 
Извор финансирања 

Време 

реализације 
Истраживање фауне 

сисара 
300.000,00 

Министарство                       220.000,00 

 Накнаде                                   80.000,00 
јануар– новембар 

Истраживање и 

мониторинг фауне 

инсеката  

150.000,00 
Министарство                      120.000,00  

Накнаде                                   30.000,00 
март – новембар 

Истраживачки камп 80.000,00 
Министарство                         50.000,00 

Накнаде                                    30.000,00 
април – август 

Мониторинг акватичних 

хидробионата 
300.000,00 

Министарство                       220.000,00 

 Накнаде                                   80.000,00 
јул-новембар 

Мониторинг фауне 

птица и заштита шумске 

сове 

200.000,00 
Министарство                       150.000,00 

Накнаде                                   50.000,00 
јануар – децембар 

Метеоролошка станица 

Сервис, закуп сервера, 

додатна опрема 

150.000,00 Накнаде                                  150.000,00 јануар – децембар 

 

 

 Едукативне активности 

      Управљач је у сарадњи са „Географско-еколошким друштвом“ Чачак и ПД „Каблар“ 

Чачак креирао едукативни програм, едукативну стазу и учионицу у природи. Поред 

практичне „наставе“ у природи за учеснике кампа организује се обука из области 

планинарења и алпинизма. До сада је кроз едукативни програм прошло преко 250 ученика. 

Такође и десетине професора и наставника чачанских школа који су упознати са 

могућностима реализације наставних активности у заштићеном подручју. Приметно је све 

веће интересовање школа из окружења за посету заштићеном подручју и организовање 

образовних активности. Управљач ће координисати ове активности и пружити сву потребну 

помоћ при организовању оваквих посета. Планирамо даљи развој едукативних програма и 

додатно опремање едукативне стазе  инфо-таблама. 

У склопу активности мониторинга и прстеновања птица организоваће се радионице за 

ученике основних и средњих школа. Као и претходних година учествоваћемо у организацији 

едукативног излета током Европског викенда посматрања птица (први викенд октобра).  

Такође су предвиђени  програми едукације за запослене у заштићеном подручју путем 

размене искустава са колегама из других заштићених подручја (узајамне посете). 

 

Активност 
Финансијска 

средства 
Извор финансирања Време реализације 

Едукативни програми 300.000,00 

           

 Накнаде                    300.000,00               

  

Март-октобар 

 

 V ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА 

 

 Мере и услови 

 Изградња објеката и уређење простора на Заштићеном подручју врши се у складу са 
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Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10– одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13– одлука УС, 50/13 – одлука УС 92/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 

83/2018 ), прописима донетим на основу тог закона, донетим просторним и урбанистичким 

плановима, Законом, Уредбом и  Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби 

Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“.  

   

2. Активности и учешће управљача на просторном планирању, 

изградњи и уређењу грађевинског земљишта, инфраструктурног 

планирања и уређења, изградњи рекреативне инфра структуре, на 

санацији подручја и сл. 
 У току је поступак израде Просторног плана подручја посебне намене за Овчарско-

кабларску клисуру. Након завршеног поступка јавног увида нацрт Просторног плана подручја 

посебне намене за Овчарско-кабларску клисуру је прослеђен на сагласност у надлежна 

Министарства. Доношење плана очекује се до краја 2018. гдине. Управљач ће након 

доношења овог плана иницирати израду планова нижег реда. 

 Планирани су радови на даљем уређењу посебно атрактивних локација у заштићеном 

подручју. 

 

 2.1. Одморишта 

 Опремање одређених локалитета због великог броја посетилаца се намеће као обавеза. 

Уређењем оваквих места усмеравамо посетиоце на одређене локације, лакше их 

информишемо и пратимо њихове активности, а додатно доприносимо атрактивнијем изгледу 

подручја. Планирамо да пет локација (полазна станица катамарана у Овчар Бањи, паркинг 

код висећег моста, паркинг у Међувршју, паркинг код уласка у Видовски тунел, паркинг на 

раскрсници путева за манастире Јовање и Успење) опремимо клупама са надстрешницом и 

посудама за одлагање отпада. Ове локације нису биле обухваћене ранијим активностима 

уређења простора. 

  

2.2. Уређење и опремање простора око новог инфо-центра и јавног тоалета 
 Овчар Бања као централно насеље у Овчарско-кабларској клисури је и место на коме 

се концентрише највећи број посетилаца. У периоду друга половина маја и октобар, када су 

најмасовније посете манастирима само током једног викенда Бању посети и до 3000 гостију. 

Нови инфо-центар и јавни тоалет се налазе управо на локацији где се стационирају аутобуси 

и возила посетилаца. Да би обезбедили што боље услове за прихват и боравак посетилаца 

потребно је уредити и мобилијаром опремити овај простор. Радови би обухватили опремање 

зоне од инфо-центра до јавног тоалета клупама, посудама за отпад и жардињерама. 

 

       2.3.Пешачка стаза на мосту за Кађеницу 
Спомен костурница црква пеђина Кађеница је једно од светилишта Овчарско-

кабларске клисуре. Намеће се потреба да се ово место великог страдања нашег народа учини 

доступним већем броју посетилаца. Нажалост она је тренутно доступна само најупорнијима, 

јер не постоји безбедан прилаз преко реке, па је приступ могућ планинарском стазом. 

Управљач намерава да обезбеди изградњу пешачке стазе преко старог железничког моста и 

тиме створи услове за посету Кађенице.  

 

 Пристан и везиште за чамце  
У циљу регулисања питања коришћења чамаца и њиховог сидрења на акумулацији 

Међувршје планирамо да поставимо-инсталирамо везиште за чамце које би се састојало од 4 

плутајуће платформе димензија 6 х 2m, односно укупне дужине 24 m и ширине 2m. 
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 Видео надзор Каблар 
Видиковац на Каблару је једна од најатрактивнијих локација у Овчарко-кабларској 

клисури. Уређењем и обележавањем планинарских стаза, постављањем путоказа на путевима 

ка Каблару и изградњом платформе на видиковцу ова локација је постала веома посећена. 

Ради бољег увида у број посета и активности посетилаца, као и спречавања недозвољених 

радњи намеравамо да на врху Каблара поставимо видео надзор са 2-3 камера које би 

покривале зону видиковца и приступне стазе у непосреној близини. 

 

Активност 
Финансијска 

средства 
Извор финансирања Време реализације 

Одморишта  500.000,00 
 Накнаде                                 500.000,00 

 
април - новембар 

Пристан и везиште 

за чамце  

1.500.000,00 

 

Град Чачак                         1.000.000,00 

Накнаде                                 500.000,00 
март-јун 

Видео надзор Каблар 

 
300.000,00 

Град Чачак                           300.000,00 

 
март-јун 

Уређење и опреме 

простора Овчар 

Бања 

1.000.000,00 
Министарство                      500.000,00 

Накнаде                                 500.000,00 
јануар, децембар 

Мост за Кађеницу 1.000.000,00 
Министарство                      300.000,00 

Накнаде                                 700.000,00 
март-јун 

   

 

  

 

VI ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 

Мере и услови 

      Промоција ће се вршити путем представљања туристичких потенцијала и других 

вредности заштићеног подручја на сајмовима у земљи и иностранству, средствима јавног 

информисања (штампани и електронски медији) и организовањем пригодних манифестација.  

       Планирани су наступи на сајмовима у земљи и иностранству, које ће пратити 

одговарајући пропагандни материјал. Вредности заштићеног подручја промовисаће се путем 

домаћих и иностраних медија. Управљач је традиционално домаћин бројним екипама 

новинара и сниматеља који посећују овај део Србије. 

У сарадњи са другим субјектима традиционално организујемо спортске 

манифестације „Илиндански пливачки маратон“, „Велика планинска трка“,  „Регата 

Овчарско-кабларска клисура“, Даљинско јахање „Endurance“ и риболовачка такмичења. 

Током 2017. године уз одобрење Светог Архијерјског Синода Српске Православне цркве 

основана је манифестација „Дани патријарха Павла“. Саставни део ове манифестације је 

резбарска колонија „Крст патријарха Павла“, а планиране су вечери духовне музике и други 

пригодни садржаји. 

 

Активност 
Финансијска 

средства 
Извор финансирања Време реализације 

Сајмови 200.000,00 
Град Чачак                    50.000,00       

 Накнаде                      150.000,00  
јануар - децембар 

Медији 100.000,00 Накнаде                        100.000,00 јануар - децембар 

Пливачки маратон 100.000,00 Сопствени приоходи   100.000,00 август 
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Регата 60.000,00 Сопствени приоходи     60.000,00 Јул   

„Дани патријарха Павла“ 400.000,00 

Минист.  културе     100.000,00 

Град Чачак                300.000,00 

                    

Јул - октобар 

     

         За потребе промоције и информисања потенцијалних посетилаца и корисника наших 

услуга штампаћемо нове брошуре, постере и лифлете .  Планирамо да наставимо са 

издавањем зборника научно-истраживачких радова „Бележник Овчарско-кабларске клисуре“. 

Средства су потребна за ауторске хонораре сарадника и уредника, припрему и штампу 

часописа. 

  

 
         

Активност 
Финансијска 

средства 
Извор финансирања Време реализације 

Брошура Манастири 

Овчарско-кабларске 

клисуре 

50.000,00 Накнаде                            50.000,00                             јануар 

Брошура „Одмор у 

покрету“ 
100.000,00 

Накнаде                          100.000,00 

 
Јануар - март 

Бележник бр 10 400.000,00 
Накнаде                           200.000,00             

Министарство                 200.000,00 
април - август 

 

Задаци на развоју културно-образовних и информативних 

активности 

        Заштићена подручја у свету поред основне улоге заштите биодиверзитета, природних 

и створених вредности на одређеном простору све више постају центри за културно-

образовних активности посвећених  пре свега младима, али и осталим грађанима. 

Активности на овом плану имају за циљ да популаришу и грађанима приближе теме заштите 

природе и заштите културно историјског наслеђа.  

Кроз информисање грађана о вредностима заштићеног подручја и појавама које га 

угрожавају настојимо да их упознамо са  потребом заштите тих вредности и придобијемо да 

се активно укључе у наше акције и програме. 

Едукативна стаза и програм едукације које је управљач у сарадњи са „Географско-

еколошким друштвом“ и ПД „Кабалар“ Чачак осмислио и реализује део су активности на 

развоју културно-образовне улоге заштићеног подручја.  

Активности на овим пословима прожимају се кроз друге области, те су средства већ 

издвојена кроз едукацију, едукативне табле, медије, сајмове, издавачку делатност... 

 

Задаци и активности на развоју одрживог туризма 

 Одрживи туризам пoдрaзумeвa свaки вид туризмa кojи дoпринoси зaштити живoтнe 

срeдинe, сoциjaлнoг и eкoнoмскoг интeгритeтa и унaпрeђењу  прирoдних, ствoрeних и 

културних врeднoсти нa трajнoj oснoви.  

 Комплеметарни видови туризма на подручју Овчарско-Кабларске клисуре који могу да 

буду у фунцији одрживог развоја туризма, обзиром да постоје услови за њихов интензиван 

развој су: еко туризам, сеоски туризaм, едукативни туризам, туризам посебних интереса.  

 Један од основних циљева у заштићеном подручју Овчарско-кабларска клисура је  

унапређење нивоа квалитета туристичке понуде  кроз промоцију еко туризма и едукацију у 

области одрживог развоја туризма.    

 Широко учешће свих релевантних актера  на транспарентан процес процене, 
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доношења одлука и спровођења активности за  израду су најбоље могуће процене о укупним 

ризицима, претњама и додатним мерама заштите.  

 Актери који  су укључени у управљању туризма у заштићеним подручјима: 

 - локална предузећа која пружају услуге  

 - организатори путовања - туроператори  

 -туристичка организација  која промовише  заштићено подручје 

 - планери, архитекте, инжењери и грађевински радници који развијају  и одржавају  

објекте 

 - научници који развијају знања о утицају туризма и врсте искуства посетиоца која 

траже на простору 

 - други појединци који помажу заједницу  

 - менаџмент који држи законску одговорност за заштиту природног и кулурног 

наслеђа 

 Туризам у заштићеним подручјима производи добит и трошкове. Одговорност 

управљача заштићеног подручја је да планира максималну добит, а смањи трошкове, али тако 

да се оствари примарни задатак заштићеног подручја, а то је очување биодиверзитета,  

заштита  предела и културног наслеђа.  

 Маркетинг се посматра и прихвата као  интегрални приступ остваривању циљева 

управљања заштићеног подручја и то кроз: 

1. повећање броја посетилаца 

2. повећање дужине боравка посетилаца 

3. повећано снабдевање посетилаца локалним производима  

4. обезбеђење локланих стручних водича за заштићена подручја 

5. набавка и снабдевање локалним производима (храна и пиће) 

 
 3.1. Смернице за развој одрживог туризма 
        -  Планови и процедуре за управљање посетиоцима одрживи економски развој и ван 

екотуризма.  

Развој руралног туризма у заштићеном подручју 

Развој еко  туризма  

Подстицање производње органске храна, традиционалне хране и аутохтоних 

производа са заштићеним географским пореклом 

Пешачке и остале  стазе и простори за камповање треба да се обезбеде и јасно 

означе 

 Прописи за јавне површине треба да прецизно наведу која врста возила је 

дозвољена у одређеним зонама, ограничења брзине, казне за одлагање смећа или 

загађење, јасна правила за ограничење вожње ван пута, контролу броја посетилаца 

дозвољеног у зонираном подручју,  

Упутства о томе како и када да се могу посматрати дивље животиње. Смернице 

треба да наведу шта је неприхватљиво. 

Програми обуке су неопходни да би обезбедили локалном становништву прилику да 

покрену сопствени бизнис. 

 

 

 3.2. План деловања за заштићено подручје у функцији развоја одрживог туризма 

и др. 

 Успостављање партнерства између управљача заштићеног подручја, невладиних 

организација, локалне заједнице  и приватног сектора 

Подизање нивоа  јавне свесности на локалном нивоу,  неопходно је спроводити кампање за 

подизање свесности и успоставити информативне центре, повећати едукацију, посебно о 
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екотуризму и заштити биодиверзитета. 

Финансијска подршка треба да буду расположива како би се развила и одржавала еколошки 

здрава инфраструктура (нпр. стазе, управљање отпадом, третман отпадних вода, 

изградња кућа итд.). 

Интензивирање сарадње   ТО (Управљача) и приватног сектора на промоцији која приказује  

природне, културне историјске ресурсе и туристичке производе дестинације која 

подржава циљеве одрживог туризма. 

развијање маркетиншке и промотивне стратегије које доприносе еколошкој и културној 

свести. 

Заштићено подручје нема центар за посетиоце, те је инфо-центар основни вид прве 

комуникације посетилаца и служби управљача. Средства су планирана за опремање инфо-

центра, трошкове закупа простора и торшкове комуникације (телефон и интернет). 

 

Активност 
Финансијска 

средства 
Извор финансирања Време реализације 

Инфо-центар  

 
400.000,00 

                             

Сопствени приходи         400.000,00 
јануар 

Регистрација 

туристичких пловила 
40.000,00 Сопствени приходи           40.000,00 јануар - јун 

Сервис и поправке 

туристичких пловила 
40.000,00 Сопствени приходи         40.000,00 април - август 

 

 VII САРАДЊА 
 Планиране активности и њихова реализација упућују на сарадњу са другим 

субјектима на различитим нивоима. Искуства из заштићених подручја у свету  указују на 

потребу укључивања свих заинтересованих субјеката у процес управљања заштићеним 

подручјем. У наредном периоду наставиће се са укључивањем корисника простора у процес 

управљања подручјем ка коначном циљу – формирање функционалног Савета заштићеног 

подручја. 

 Свакако важна је и  сарадња са Министарством заштите животне средине, Заводом за 

заштиту природе Србије, Туристичком организацијом Србије, органима локалне самоуправе 

Града Чачка и општине Лучани. Затим се по сегментима деловања сарадња проширује на 

МУП и правосуђе, јавне и комуналне службе, научне институције, удружења грађана и друге. 

Посебна пажња као и увек до сада посвећује се односима са монаштвом манастира у клисури 

и локалним становништвом, како у насељима у заштићеном подручју тако и граничном 

појасу. 
  

Активност 
Финансијска 

средства 
Извор финансирања Време реализације 

Организација 

састанак и инфо-

материјал 

100.000,00 

           

 Накнаде                    100.000,00               

  

Март-децембар 

 

 Сарадња и партнерство са локалним становништвом 
 Сарадња са локалним становништвом спроводи се преко месних заједница насеља на 

територији заштићеног подручја. Свакако да постоји напредак у сарадњи и разумевању, али 

се мора констатовати да још увек, код дела становништва, има неразумевања пре свега улоге 

и задатака управљача као и циљева и сврхе заштите подручја. Грађани, појединачно или 

преко представника масних заједница, се све чешће обраћају управљачу са конкретним 

предлозима, питањима у вези решавања комуналних и других проблема и сл. Такође се 

укључују у реализацију активности које спроводи управљач. Ипак намеће се задатак појачане 

комуникације у смислу информисања и сарадње која се односи на решавање проблема 
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локалне заједнице, организовање акција и др. Управљач ће се активно укључивати у 

решавање питања везаних за инфраструктуру у насељима, акције уређења, чишћења и 

опремања, културно-забавне и едукативне активности и сл. Локално становништво ће се 

информисати и усмеравати ка делатностима којима би се могле валоризовати вредности и 

предност живота у заштићеном подручју.  

 

 Сарадња са другим власницима и корисницима непокретности у заштићеном 

подручју 
            Сарадња са другим власницима и корисницима непокретности у заштићеном подручју 

ће се односити на решавање заједничких проблема везаних за живот и рад у заштићеном 

подручју. Као приоритет се намеће успостављање добре сарадње и комуникације са управама 

и монаштвом манастира. Такође је важан сегмент сарадње са субјектима из области туризма 

и угоститељства.  

 

 Сарадња са НВО 
 Управљач заштићеног подручја у својим активностима  веома често налази подршку 

НВО сектора, или пак пружа помоћ овим организацијама. Та сарадња се односи на различите 

активности у заштићеном подручју као што су научни-истраживачки кампови, волонтерске 

акције, едукација, промоција, организација културних и спортских манифестација. Сарадња 

са НВО сектором пружа широке могућности за унапређење рада управљача те се мора 

радити на проширењу мреже организација са којима сарађујемо, као и даљем унапређењу већ 

успостављене сарадње. У наредном периоду треба трагати за додатним каналима 

комуникације односно путевима размене идеја и планова, а то ће донети реализацију нових 

пројеката од заједничког интереса. Управљач заштићеног подручја је отворен за сарадњу на 

свим активностима које су усмерене ка заштити, очувању и унапређењу темељних вредности 

подручја. 

 

 

 Међународна сарадња 
 Управљач ће настојати да настави сарадњу са фондацијама WWF и UNDP. Поред тога 

наставиће се контакти са амбасадама Норвешке, Холандије и Јапана са циљем финансирања 

активности у заштићеном подручју кроз пројекте које подржавају поменуте државе. Овчарско 

–кабларска клисура се налази на подручју које има могућност за пројекте прекограничне 

сарадње са Црном Гором те ће се интезивирати контакти са заштићеним подручјима из те 

државе. 

 

 

 

 Организовано и професионално удруживање заштићених подручја  Србије и 

других заинтересованих паркова из окружења 
 Управљач  је члан Асоцијације националних паркова и заштићених подручја Србије.  

 

Активност 
Финансијска 

средства 
Извор финансирања Време реализације 

Чланарина  15.000,00 

           

 Накнаде                    15.000,00               

  

март 

 

 

 Сарадња са информативним гласилима и стручним часописима 
 У циљу информисања о активностима у заштићеном подручју, као и промоције 



noreHIII,IjaJIa noApyr{ja yflpaBJbarl ocrBapyje crirJrHy KoMyHr4Karlrajy ca cpeAcrBr.rMa jarnor
ran{opnrucarra. Iloctnruyt je go6ap HuBo capaArLe ca JroKaJrHr4M eJreKTpoHcKr{M r,r rrrraMlaHrdM
uegnjurraa, Kao L{ ca AonlacHl,rrrrrBr4Ma BeilrrKr{x ue4ujcrux nyha. Hnar nocrzju flpocrop 3a
ynanpeleme capaArle oa un<[oprraarr,rBHr4M Hracr,rJruMa Lr crp] rHr,rM qacolucr4Ma quMe 6u ce
snauajHo no6ouuana Lr capar]E,a ca ocrirJrr,rM cy6jexuzrraa Ha oBVM Hr4Bor,rMa.

VIII II3BOPTI @IIHAHCIIPAIf,A
flperr,ra ogpeg6arvra 3axoua o 3arrrr[ru

opraua:aqraj a Ha.{Ka" S uuaHcuparre gauruheuor

. Byuera Peny6nure Cp6uje

. Eyuera JroKaJrHe caMoynpaBe

o Harcsa.qa sa rcopux<herse garuruheHor no4py.rja

o [IpnxoAa ocrBapeHr4x y o6as,rarby lenarHocrn H

. flouauaja, [oK,qoHa n nolrohn

o flpyrurx r43Bopa y cKraAy ca 3aKoHoM

yrrpaBJbarra samruheHHrvr ro4pyuj eu

Ta6elapur.r npl4Ka3 rJIaHlIpaHI4x npuxoAa H pacxoAa 3a peanr,rcarlujy flporpaMa y[paBJbarLa
flpege,r a r43y3 erH Hx oAn 14 Ka Onu ap cr<o - ra6.nap c ra xl y rrpr{Jrory.

od6opa
uja Vaurca"

lpupole pr ocHr{BaqKor aKTa JY ,,Typracrrzr{Ka
roApy,{ja ce o6es6efyje us:

,,Typucmu,t

40


