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 Јавну установу “Туристичка организација Чачка” (у даљем тексту: Установа), основала 

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

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

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

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

усклађени су са одредбама позитивних прописа. 

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

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

заштићеног подручја Овчарско-Кабларска клисура, као поверене послове. 

 

 I ОПШТИ ПОДАЦИ 

   1.1. Делатност и опис послова 

                                                        

 Установа обавља следеће послове од јавног интереса: 

1) промоцију туризма подручја града Чачка 

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

непосредно или посредно делују на унапређењу и промоцији туризма 

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

Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима  Туристичке организације Србије 

4) обезбеђивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке 

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

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

обезбеђивања туристичке сигнализације 

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

територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма 

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

културних и других скупова и манифестација 

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

бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, 

упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са 

притужбама туриста и др.) 

8) посредовања у пружању услуга у домаћој радиности 

9) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења 

простора 

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

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

  

 Установа је управљач заштићеног подручја – предела изузетних одлика Овчарско - 

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

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

 У управљању заштићеним подручјем установа је дужна да: 

 - чува заштићено подручје и спроводи прописане режиме заштите 

 - унапређује и промовише заштићено подручје 

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

о заштити – Уредбом 

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

снимање филмова, постављање привремених објеката на површинама у заштићеном подручју 
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1.3  Начин финансирања 

 

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

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

из других извора.                                                                

 Средства Установе утврђују се финансијским планом и користе се према њиховој 

 намени.                                                               

 Финансирање заштићеног подручја Овчарско-Кабларска клисура обезбеђује се из: 

 - средстава буџета Републике Србије и локалне самоуправе 

 - средстава Фонда за заштиту животне средине 

 - накнада за коришћење заштићеног подручја 

 - прихода остварених у обављању делатности и управљања заштићеним подручјем 

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

  заштите природе 

 - донација, поклона и помоћи 

 - других извора у складу са законом. 

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

природе и других закона. 

Организација управљања 

Директора Установе именује и разрешава оснивач. 

Директор Установе именује се јавним конкурсом. 

Одлуку о расписивању конкурса доноси Управни одбор Установе. 

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

решење о именовању вршиоца дужности директора установе „Туристичка организација 

Чачка“ бр. 06-85/17-I, а на седници одржаној 8, 11 и 12.06.2018.године Скупштина града 

Чачка донела је решење о именовању директора бр.06-122/18-I и то Војина Јаковљевића, 

дипл.менаџера, 

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

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

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

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

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

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

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

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

представнике запослених, предлажу запослени у установи по спроведеном изјашњавању. 

У 2018.години одржано је 14 седница Управног одбора и донетo je 55 одлукa које су 

омогућиле да се делокруг пословања ЈУ „Туристичка организација Чачка“ 2018. године 

успешно реализује 

Надзорни одбор има председника и два члана. 

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

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

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

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

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

ЈУ “Туристичка организација Чачка” именовани су за председника Мирослав Петровић – 
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представник оснивача, а за чланове Горан Јовичић – представник оснивача и Мара 

Мајсторовић – представник запослених. 

Надзорни одбор се састао дана 27.02.2019.године при чему је констатовано да је пословање 

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

ЈУ„Туристичка организација Чачка“ за 2018.годину те је прихваћен финансијски извештај за 

2018.годину.  

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. 

1. ПРАВНИ ПОСЛОВИ  

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

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

набавка марине, пројекат “Инфоцентар”, музички програм за манифестације „Прича“, 

„Сабор фрулаша“, „Купусијада“ и “Карусел”. ЈУ „Туристичка организација Чачка“ је 

наведеним успешно спроведеним јавним набавкама поред осталих набавки на које се Закон 

не примењује, поступила према усвојеном Плану јавних набавки за 2018.годину.  

 

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

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

организација Чачка“ покренула је пред Основним судом у Чачку  на основу Закона о заштити 

природе и Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Предео изузетних одлика 

Овчарско-Кабларска клисура“ око 80 извршних поступака против физичких и правних лица. 

У ту сврху ангажован је јавни извршитељ Мирослав Ињац именован за подручје Вишег и 

Привредног суда у Чачку.  Резултат свега наведеног је редовна уплата накнада за коришћење 

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

општем управном поступку. Управни одбор ЈУ “Туристичка организација Чачка” донео је 

нову Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Предео изузетних одлика 

Овчарско-Кабларска клисура“ у складу са донетим Законом о накнадама за коришћење јавних 

добара (“Сл.гласник РС”, бр.95/2018) са измењеним износима накнада за коју је 

Министарсво финансија утврдило да је у складу са законом. 

 

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

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

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

доставља информације, прати судске поступке итд. 
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2. АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА - ПРОМОЦИЈЕ 
                                                                                                                                     

 

САЈМОВИ  

 

40. МЕЂУНАРОДНИ  САЈАМ ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ  

 

 40. Међународни  сајам туризма  одржан је од 22. до 25. фебруара у Београду. 

Туристичка организација Чачка на заједничком штанду са Туристичком организацијом 

Драгачева, представила је комплетну туристичку понуду Чачка, Овчарско-кабларске клисуре 

и бање Горња Трепча. Током четвородневног сајамског представљања, посетиоцима штанда и 

пословним излагачима најављене су и манифестације које ће се реализовати током године у 

Чачку и околини. Поред бројних публикација које су биле на располагању посетиоцима 

штанда, организовани су и пратећи програми промоције. Рок фестивал ПРИЧА,  имао је 

запажену  најаву, уз наступ одличног младог чачанског бенда “Јурка” .  Истог дана, Тијаго 

Фереира из организације “Србија за  младе” и  блогерке из Бразила, пренели су утиске о 

Чачку,  Овчарско-кабларској клисури и другим интересантним садржајима са којима су се 

упознали током боравка у претходном периоду. Њихова презентација привукла је пажњу 

посетилаца штанда, а завршена  је наградном игром за публику. Награде су обезбедили. 

УТП”Морава” Чачак, Атомска Бања Горња Трепча, хотел “Аveny”, Студио “Марушка”, 

Породични подрум”Плазинић”, Туристичка организација Драгачева. Представљен је 

награђени туристички модни бренд “Марушка”, а посетиоцима штанда изложени су 

производи Породичног подрума “Плазинић”. Стефан Лукић промовисао је бициклистичке 

руте у Овчарско-кабларској клисури и могућности за активан одмор.  Трећег дана сајма, 

најављене су манифестације: “Карусел” уз наступ  младих солисткиња Тамаре Ристић Кезз и 

Неде Николић која је посетиоце својим извођењем на фрули, упутила позивницу за 

овогодишњи  Сабор фрулаша Србије у Прислоници. КУД”Дуле Милосављевић Желе” уз 

оркестар и фолклорни ансамбл представио је игром традицију овог краја Србије. УТП 

“Морава” представила је новине када су у питању смештајни капацитети и угоститељска 

понуда у оквиру ове компаније. Наступом оркестра Ивана Јовановића, најављен је 58. 

Драгачевски Сабор трубача у Гучи. Чачанска фирма Stage Pro пројектовала је штанд који је 

био веома атрактиван, што је додатно привукло пажњу пословних излагача, посетилаца сајма 

и представника медија. Сајам је посетило и комплетно руководство града Чачка, а утиске  о 

успешном наступу Туристичке организације Чачка на сајму туризма у Београду, пренели су и 

представници  медија који су присуствовали промоцији.  

 

 Одржани су састанци са зинтересованим агенцијама за сарадњу (Робинсон, Terra 

Travel), са фирмама које нуде марктиншке услуге, представницима медија 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА САЈМА ТУРИЗМА  ITB – БЕРЛИН 2018  

7-11. март 2018. године 

  

 ITB -   Internationale Tourismus Börse  у Берлину, одржан  је од 7. до 11. марта 

2018. године  а окупио је више од 10.000 излагача из 186 земаља и региона.  Туристичка 

организација Србије представила је  и ове године нашу земљу на највећем светском сајму 

туризма   ITB у Берлину, а на а штанду ТОС, своју понуду  представили су: Туристичка 

организација Београда, Војводине, Новог Сада, Чачка, Златибора, Ниша, Суботице, Краљева 

и Пролом и Луковска бања, као и представници туристичке привреде из агенција Magelan 
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Travel, Serbia Tour Operator, Авенија Путовања, Luminalis, Luna Travel International и хотела 

Life Design, као и Министарство здравља Републике Србије и национална авио компанија Air 

Serbia.  

 Туристичка организација Чачка и ове године у Берлину је  промовисала је најважније 

сегменте туристичке понуде Чачка и околине, а као и претходних година, на сајму су са ТО 

Чачка били су и представници  Атомске Бање Горња Трепча. Поред немачких туроператера, 

остварени су контакти са пословним излагачима из више земаља, представницима медија, са 

циљем да се на најбољи начин представи понуда Чачка, Овчарско-кабларске клисуре (са 

акцентом на активан одмор у природи и верски туризаам), као и сегменти понуде у области 

медицинског туризма, здравственог туризма, културно-историјског наслеђа,  смештајних 

капацитета и  гастрономске понуде. 

 На инфо пулту Туристичке организације Чачка, поред штампаног материјала на 

енглеском и немачком језику (Чачак, Овчарско-кабларска клисура и Атомска бања Горња 

Трепча), емитован је и промо филм, који су пословни и посетиоци сајма могли да погледају. 

Такође, Туристичка организација Србије је за учеснике сајма, Туристичке организације 

градова који су се представили на штанду ТО Србије,  детаљно, путем интерактивних мапа 

на  видео зиду, представнила детаљне информације о туристичкој понуди конкретне 

дестинације.  

 Новинар из Швајцарске Stephan Zurfluh, за потребе сајта Reise Zeit,  поред 

информација о Србији генерално, informa туристичким садржајима и понуди на подручју 

Чачка и Овчарско-кабларске клисуре.  

  Завод за промоцију туризма и културу Цеље – састанак са г-ђом Дорн саветницом за 

туризам, одржан је са циљем да се Туристичка организација Чачка повеже са овом 

организацијом у области промоције и  пројектним активностима. Представљени су нам 

пројекти којим су конкурисали за средства ЕУ, а који су реализовани на подручју Цеља. 

Захваљујући тим средствима изграђени су бројни садржаји за авантуристички, туризам, 

тематски паркови и сл. Понуђена је помоћ ове организације из Цеља, у саветима и сарадњи у 

будућем периоду, као и могућност да се заједнички аплицира за пројекте којима би се 

повезале ове две дестинације. Упућен је позив за долазак у Чачак, који су прихватили. 

 Састанци су одржани са више организатора путовања из Европе у циљу њиховог  

упознавања са туристичком понудом Чачка и околине. 

 Међународни консултант за развојне пројекте и  маркетинг  у туризму, професор 

др Peter Becker посетио је штанд Србије и Чачка и на састанку са њим и представницима 

организације WITOS разматране су могућности унапређења сарадње у области промоције. То 

се пре свега односи на бање, где је констатовано да су оне и поред тог што се ове године 

поред Атомске Бање у Берлину представљају и Пролом и Луковска Бања, још увек не постоји 

довољан број заинтересованих бања у Србији које су спремне да уложе  средства у промоцију 

на тржишту Немачке.  

 Професор Бекер је похвалио конференцију одржану у Чачку, рекавши да је то значајн 

допринос бољој информисаности и упознавању са могућностима које Србија има у области 

здравственог туризма, када је тржиште Немачке и ЕУ генерално у питању. Најавио је и 

могућност да се аплицира за средства из фондова ЕУ,  да би он био спреман да укључи бање 

из Чешке, Пољске Немачке, као партнере на том пројекту.  

 Професор Бекер је приликом посете Овчарско-кабларској клисури у јуну прошле 

године, био у прилици да се упозна са садржајима  Овчар Бање, па је директору ТО Чачка 

предложио подршку у проналажењу потенцијалних инвеститора.   

 Платформа која је предложио г-дин Радић из организације WITOS омогућава 

креирање on line базе података и то кроз учешће ординација и приватних клиника, како би на 

једном месту пацијент, потенцијални корисник услуге из Немачке у Србији добио све 

информације. О томе у будућем периоду би требало да се изјасне власници приватних 
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клиника и ординација, с обзиром да ова врста презентације захтева финансијска улагања 

пружаоца услуга.  

 ГЕО Паркови Европе под заштитом Унеска, имали су штанд у хали коју смо посетили, 

па смо  том приликом информисани о томе да је ове године Србија аплицирала за чланство, 

што може потенцијално да буде значајно и за ПИО Овчарско-кабларска клисура.  

 Два последња дана одржавања сајма била су  отворена и за посетиоце који  су када је 

Србија у питању, на инфо пулту ТО Чачка,  највише су били  заинтересовани за Овчарско-

кабларску клисуру (активан одмор у природи), па је у складу са тим највише штампаног 

материјала на немачком и енглеском језику било на тему ОКК.  

 Александра Долапчев, менаџер за тржиште Србије, најавила је  судијске посете 

новинара из Немачке  граду Чачку и Овчарско-кабларској клисури.  

 

Међународни сајам туризма и активног одмора у Нишу 

 

 Туристичка организација Чачка учествовала је на 19. Међународном сајму туризма и 

активног одмора у Нишу, који је одржан од 29. до 31. марта у хали “Чаир”. 

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

региона. Градови из Србије и окружења, бање, планине, као и организатори манифестација, 

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

и производе. 

На штанду Туристичке организације Чачка посетиоци су имали прилику да се информишу о 

туристичкој понуди Чачка,  путем промотивног материјала, да сазнају више о културно-

историјском наслеђу, Пределу изузетних одлика “Овчарско-кабларска клисура”, Атомској 

Бањи Горња Трепча, манифестацијама, смештајним капацитетима и гастрономској понуди 

чачанског краја и дегустирају ракије произвођача “Минићева кућа ракије”. На штанду ТО 

Чачка, Специјална болница за рехабилитацију Атомска Бања Горња Трепча представила је 

посетиоцима своју понуду,  уз детаљније информације о термоминералној води и терапијама 

које се примењују. 

 

 

БЕОГРАДСКИ МАНИФЕСТ. 25-27. 5. 2018. године, Калемегдан, Београд 

 

 

4. Београдски манифест одржан је  је од 25-27. маја  на Калемегдану у Београду, уз учешће 

више од 60 туристичких организација општина и градова, међу којима је била и Туристичка 

организација Чачка. Током три дана у 10 фестивалских зона и пет програмских бина, 

посетиоци  су се информисали о туристичкој понуди бројних дестинација из Србе  али и 

забаву у богатим програмима - представе за децу, плесни перформанси, филмске пројекције, 

концерти, атракције, туризам, култура, лепота, здравље, едукација, промоције, јахање коња, 

пивске, винске и гастрономске дегустације.  

 Туристичка организација Чачка имала је изузетно атрактивну локацију и визузелно 

представљање које је изазвало пажњу како бројних посетилаца, тако и осталих излагача. 

Фирма "StagePro" из Чачка пружила је значајну подршку у реализацији овог наступа, од 

пројекта и изградње штанда.  

 У представљању Чачка на Београдском манифесту, учествовала је Етно кућа Ерић из 

Мрчајеваца, уз дегустацију специјалитета чачанског краја и промоцију "Купусијаде" али и 

дегустацију купуса из земљаног лонца. Промоцији су присуствовали представници 

Туристичке организације Србије, локалних туристичких организација, медија.   Најављене 

су манифестације које ће се оргаизовати током лета у Чачку, међу   којима је  рок фестивал 
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Прича, за коју је владало велико  интересовање посетилаца. Колонију калиграфије и 

иконописа у Овчар Бањи, најавила је млада уметница Марина Капларевић. 

 На штанду Чачка, представила се Атомска Бања Горња Трепча, а уз бањску воду 

посетиоци су били у прилици да се упознају са понудом и смештајним капацитетима бање. 

Веома је била интересантна и поставка у такозваном  Етно кутку, где је Вера Мајсторовић 

изложича српску народну ношњу са мотивима из овог краја Србије. Породица Минић из 

Доње Трепче представила је ракију  коју производе  награђивану   бројним златним медаљама 

за квалитет.  

 Београдски манифест је допринео укупној промоцији туризма чачанског краја 

намењеној не само тржишту  Београда, већ и гостима овог града из иностранства који се 

тренутно у великом броју налазе у Београду и који су посетили ову манифестацију. 

 Снимљена је изјава  за Националну телевизију Републике Српске и за Кадар 

продукцију и емисију “Србија у кадру”. Теме су се односиле на представљање Чачка на 

Београдском Манифесту туристичкој понуди и  најаву манифестација које ће се одржати 

током лета у Чачку и околини.  

 

 Сајам туризма лова и риболова у Новом Саду 

 

Сајам туризма лова и риболова у Новом Саду је одржан од 03-07. октобра 2018. Hа 

Новосадском сајму  ЈУ „Туристичка организација Чачка“ је имала заједнички наступ у оквиру 

Туристичке регије Западна Србија,   са  туристичким организацијама:  Драгачевo, Пожегe, 

Косјерићa,  Ужица, Ивањице, Пријепољa, Златарa,  Бајина баштe и Чајетинe. Посетиоцима 

сајма представљена је туристичка понуда Чачка кроз   промотивни материјал ТОЧ-a и 

информисање заинтересованих посетилаца сајма о туристичким садржајима на територији 

града и околине. На сајму су додељени сертификати за манифестације које организује ТО 

Чачка, а  које су на основу дефинисаних критеријума рангиране у одређене категорије. 

 

 Сајам туризма у Крагујевцу 

 

 Десети  Међународни сајам туризма и  сеоског туризма одржан је  од 23. до 25. 

новембра  у Крагујевцу а окупио је националне, регионалне и локалне туристичке 

организације, туристичке агенције, хотелијере, туристичке центре, бањска лечилишта, сеоска 

домаћинства и пољопривредна газдинства, винарије итд. Туристичка организација Чачка 

представила је туристичку понуду чачанског краја на заједничком штанду са регијом Западна 

Србија. За посетиоце и излагаче  организовани су и  стручни садржаји.  

 

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

 

 15. Међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса -  Eco Fair 

одржан је од  3. до 5. октобра  на Београдском сајму.  Излагачки и стручни пратећи програми 

обухватили су све сегменте заштите животне средине: земљиште, ваздух, воду, природне 

ресурсе, комуналну опрему. На сајму се представио и град Чачак, а на штанду града  

организован је и пратећи стручни програм кога су чиниле презентације из области заштите 

животне средине. Туристичка организација Чачка, поред штампаног материјала који се делио 

на штанду посетиоцима сајма, у пратећем програму организовала је презентацију - Заштита 

шумске сове у Овчарско-кабларској клисури.  
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ПРОМОТИВНА КАМПАЊА “ВИДИ СРБИЈУ”      

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

промоције понуде Србије у летњем периоду,   организована је у 2018. години у Београду и 

Врњачкој Бањи.  

 У Врњачкој Бањи је 8. јуна  одржана промоција туристичких организација градова и 

општина из Србије, међу њима и туристичке понуде Чачка. На штанду ТО Чачка  

промовисана је и Атомска бања Горња Трепча. Гости Врњачке бање били су заинтресовани за 

понуду смештајних капацитета у бањи Горња Трепча, граду Чачку, могућностима 

организовања излета у Овчарско-кабларској клисури и генерално туристичке понуде Чачка и 

околине. Поред пласирања штампаног материјала, одржан је и пратећи програм 

представљања дестинација, кроз музички програм и најаву актуелних манифестација.  

Туристичка организација  Чачка најавила је Фестивал “ПРИЧА”, а овај музички догађај 

посебно  је  најављен  у медијима посредством Туристичке организације Србије и  

Туристичке организације града Чачка.  

 

Промоција на 58. Драгачевском сабору трубача 

 

Промоција у оквиру сајамског представљања туристичких организација, на позив Туристичке 

организације Драгачево – Гуча, организован је и за време 58. Драгачевског сабора трубача, 

који је одржан у Гучи од 9. до 12. августа.  

Туристичка организација Чачка представила је    гостима сабора кроз промотивни материјал 

целокупну туристичку понуду града Чачка. На сабору су своју туристичку понуду 

презентовале Туристичка организација Требиња, Туристичка организација Регије западна 

Србија, Туристичка организације Србије и Србија за младе.    

 

Награде за Туристичку организацију Чачка на Фестивалу штампаних публикација "Кофер 

слова" 

  

 Међународни фестивал туристичких публикација "Кофер слова” одржан је  12. и 13. 

октобра, у Крушевцу а   учествовало је преко 40 туристичких организација, које су се  

такмичиле су се у више категорија.  Претходно је послат материјал којим је ТОЧ конкурисала 

у категоријама за публикације до 50 страна, веб сајт и допунски промотивни материјал. У 

категорији за штампане публикације до 50 страна, 3. Награду освојила је Туристичка 

организација Чачка за брошуру Верски туризам – манастири чачанског краја. Сарадник 

ТО Чачка, графички   дизајнер Стефан Лукић, радио је дизајн награђене брошуре која је 

штампана на српском, енглеском и руском језику. Награђен је и сајт Туристичке 

организације Чачка који је освојио такође трећу награду, а графички  аутор сајта је 

Мијодраг Тутуновић – Дизајн Студио “Тригон” Чачак.  Критеријуми за доделу признања били 

су да се кроз материјал адекватно промовишу туристички производи, истакне аутентичност 

регије, да  има квалитетан садржај текста, одговарајуће фотографије,  дизајн и  штампу.  

  

Изложба сувенира и туристичких публикација у Лесковцу   

 

 УЧЕШЋЕ  И НАГРАДЕ НА ИЗЛОЖБИ СУВЕНИРА И ТУРИСТИЧКИХ 

ПУБЛИКАЦИЈА – ЛЕСКОВАЦ (15-16. 11. 2018) 

 На конкурсу који за избор најбољих публикација – за издање Верски туризам – 

манастири чачанског краја, ТО Чачка освојила је 3. Награду, а у конкуренцији за 

најбољу фотографију – Зимски пејзаж, аутора Дејана Живковића,  такође 3. Награду. 
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Реализација праксе – блок наставе  за ученике Прехрамбено угоститељске школе из Чачка 

 

 Током школске 2018 године,  организована је пракса за ученике Прехрамбено-

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

службе за маркетинг добили комплетне информације о начину рада и делатностима 

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

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

потреби били и  ангажовани на одређеним пословима. 

 

 

ПРИЗНАЊА ЗА ТУРИЗАМ ЧАЧКА – ПРОЈЕКАТ "НАЈБОЉИХ 99 У СРБИЈИ"   

 

 У амфитеатру Високе туристичке школе струковних студија  у Београду, 25. априла, 

додељени су  сертификати и признања најуспешнијим организацијама, установама, 

привредним субјектима, представницима туристичког и угоститељског  сектора, у оквиру 

пројекта "99 Најбољих у Србији".  

 Пројекат је покренуло и организовало Удружење за развој туризма и екологију „Србија 

коју волим“, а акцију је подржало Министарство трговине, туризма и телекомуникација 

Републике Србије, Туристичка организација Србије, Туристичка организација Војводине, 

Туристичка организација Београда, Висока туристичка школа струковних студија из 

Београда, Природно-математички факултет Универзитета из Новог Сада – Департман за 

географију, туризам и хотелијерство, Факултет за хотелијерство и туризам из Врњачке Бање, 

Пословно удружење хотелско угоститељске привреде Србије (ХОРЕС), YУТА, као и велики 

број медијских кућа. 

 

 Туристичка организација Чачка освојила је признање у категорији –  туристички 

центри и информативни центри 

 Овчарско-кабларска клисура освојила је признање у категорији - музеји, културно- 

историјски споменици, манифестације и  природне атракције 

 Хотелу "Београд" – Чачак признање је додељено у категорији -  хотели,  мотели и 

бање 

 

 Жири је у сарадњи са партнерима, туристичким факултетима и Високом туристичком 

школом струковних студија, обишао  кандидате који су конкурисали за добијање 

сертификата. На крају, оценили су и изабрали  "99  Најбољих у Србији", а признања која су 

додељена у наведеним категоријама, представљају додатни подстрек за развој туризма и 

промоцију туристичке понуде града Чачка.  

 

 

ТУРИСТИЧКИ ФОРУМ  - ПАЛИЋ 9-12. мај 2018. године 

 

Туристичка организација Србије, у сарадњи са   Туристичком организацијом града 

Суботице, организовала је  девети по реду Туристички форум. 

Организоване су едукативне сесије и радионице као и спортскa такмичења, а на крају 

програма  упознавање са туристичком понудом Суботице. Представници ТОЧ присуствовали 

су едукацијама  које су се односиле на пласман и позиционирање туристичких производа, 

комуникацију с тржиштем, медије, а учествовали су и у спортским такмичењима. Туристичка 

конференција  Западна Србија 
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 Туристичка конференција  "Западна Србија" одржана је 4. и 5. децембра у конгресној 

сали хотела "Оморика"  на Тари, у организацији регионалне Туристичке организације регије 

Западана Србија и подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација.Туристичка 

организација Чачка била је једна од учесница конференције, која је окупила представнике 

ЛТО, туристичких агенција и медија. Успешно организован догађај у области туризма 

садржао је значајне теме, од  стратешког планирања, програма развоја туризма регије Западна 

Србије, али и улози медија у промоцији туристичке дестинације. Теме су биле изузетно 

актуелне и важне, нарочито у области дигиталних медија и on line промоције, а допринеће 

сагледавању места на глобалном туристичком тржишту  и како се  могу постићи бољи 

резултати у промоцији туристичке дестинације.  

 На конференцији је најављено и  приступање  града Чачка  туристичкој регији Западна 

Србија, најпосећенијој и по многима најатрактивнијој  туристичкој регији у Србији.  На овај 

начин,  повећавају се и могућности и за бржи развој туризма, промоцију и привлачење 

туриста, нарочито иностраних, што ће се позитивно одразити и на туристички промет и  

приходе од туризма. 

 

Промоција у медијима  

 

 

Sky Television – Велика Британија  
Туристичка организација Србије уврстила је Чачак у програм студијске посете SKY 

TELEVISION из Велике Британије. Програм посете локалитета,   предложен из Туристичке 

организације Чачка  реализован је 6.маја. Обухватио је следеће локалитете: видиковац на 

Каблару, пловидбу катамараном клисуром са посетом манастиру Никоље. На језеру 

Међувршје снимљен је и наступ трубачког оркестра, којим је најављен и Сабор трубача у 

Гучи.  

 

“Жикина шареница” , 3. јун, Атомска Бања Горња Трепча 

 Током гостовања уживо у емисији, емитован је и промотивни филм Туристичке организације 

Чачка, а  најављене су манифестације које су актуелне током лета.  

 

Истог дана је у емисији “Шареница” на РТС 1, емитован је  прилог о Чачку који је имао и 

сегмент о понуди Овчарско-кабларске клисуре  и садржајима који су у понуди током лета. 

Теме: туристичка понуда током летњих месеци  у Овчарско-кабларској клисури,  а рок 

фестивал ПРИЧА, најавили су Зоран Ненадовић и учесници у програму овог рок фестивала.  

  

 

СТУДИЈСКА ПОСЕТА НЕМАЧКИХ МЕДИЈА  

Чачак и Овчарско-кабларска клисура (6-7. јун 2018. године) 

 

Туристичка организација Србије у сарадњи са Туристичком организацијом Чачка од 6. до 10. 

јуна организовала је студијску посету за представнике девет медијских кућа PR агенције из 

Немачке под називом “Авантура звана Србија: Идемо!”. Медијске куће – редакције које су 

боравиле у Чачку:  
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Br. Ime i prezime Mediji 

1 Wolfgang Walter Radeck DIE LOKALE Zeitung 

2 Arnfried Udo Bernd Lenschow Reutlinger General Anzeiger 

3 Michael Müller Neues Deutschland 

4 Max Florian Kühlem Ruhr Nachrichten 

5 Ines Heidi Weber-Rath Märkische Oderzeitung 

6 Silvia Tichler Traveller 

7 Karin Stenftenagel Badische Neueste Nachrichten 

8 Martina Margaretha Berliner Wandermagazin/ Outdoormagazin 

9 Magdalena Pauline Naporra Passauer Neue Presse 

  

Поред новинара, на овом студијском програму боравка били су и Emilie Bitz 

PR Agencija Mascontur, Александра Долапчев ТО Србије (менаџер за тржиште Немачке). 

Прва станица новинара из Немачке након доласка у Београд био је град  Чачак, а потом и 

Овчарско-кабларска клисура. Новинари су били смештени у хотелу Београд, а вечера је била 

организована у ресторану Gallery.  Како је тема студијске посете авантуристички туризам и 

активан одмор, прво су  се упознали са градом на реци и то вожњом бициклима од центра 

Чачка, до реке Западне Мораве. Вожња је настављена  од градске плаже, Парка младости, 

поред спортских терена и осталих спортско-рекреативних садржаја које у понуди има овај 

део града у оквиру СЦ “Младост”. У реализацији овог програма, подршку је пружио 

Бициклистички клуб “Борац”, а вожња бициклима, маркираним бициклистичким стазама, 

реализована је и уз подршку Стефана Лукића. Бициклистичка рута од центра Овчар Бање 

водила је поред неколико видиковаца, кроз пределе Овчарско-кабларске клисуре, са којих се 

пружао поглед на природне атракције. Посетили су манастир Никоље, а програм је 

настављен пловидом катамаранима до језера Међувршје, где је био организован ручак.   

Студијска посета медија из Немачке настала је као резултат континуираног  

представљања Чачка на сајму туризма ITB  у Берлину. Медијска промоција кроз 

штампане и електронске медије о Србији доприноси повећаном интересовњу туриста из 

Немачке за долазак у Србију.  Поред могућности за активан одмор у Овчарско-

кабларској клисури, задовољни су квалитетом услуга у хотелима у којима су смештени, 

као и угоститељским услугама током боравка у граду Чачку. 
Организован програм посете ТВ “Happy” и теренско снимање за потребе емисије о 

традицији и народним обичајима коју ова телевизија емитује викендом. Посета  и снимање 

реализовани су 13. 11. 2018. године   у Овчарско-кабларској клисури (манастири 

Благовештење и Никоље) и  Чачку (Народни музеј, Дом културе). Достављен је промотивни 

филм Туристичке организације Чачка 

   

ОБЈАВЉЕН ЧЛАНАК О ОВЧАРСКО КАБЛАРСКОЈ КЛИСУРИ У НА САЈТУ И 

МАГАЗИНУ “TRAVELUTION” ХОЛАНДИЈА. Новинарка је чланак објавила након боравка у 

Гучи за време Сабора трубача, а излет који је био у организацији агенције “Time To Travel” из 

Холандије у Овчарско-кабларској клисури, је оставио веома позитиван утисак на новинарку.  

Иначе овај медиј у Холандији умрежен је са готово свим  њиховим организаторима путовања, 

што је потенцијално веома значајно за промоцију Чачка на туристичком тржишту Холандије 

 Током 2018. године настављена је веома добра сарадња и са националним,  

регионалним и локалним медијским кућама у Чачку, што је резултирало бољем и 
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садржанијем информисању суграђана и гледалаца шиорм Србије о активностима Туристичке 

организације Чачака  које су реализоване  током године. 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
 

 Промотивни материјал Туристичке организације Чачка карактерише континуитет како 

у квалитету тако  и избору тема – туристичких производа   којима се посвећује значај у 

туристичкој понуди. Током 2018. године штампано је чак пет нових брошура и још једно ново 

издање Бележника, што ЈУ “Туристичка организација Чачка” сврстава међу најбоље у Србији 

када је издавачка делатност у питању. То потврђују и признања и награде додељена установи 

и у 2018. години. Брошуре се пласирају како у инфо-центрима и пословним просторијама 

установе, директно зиаинтересованим  туристима, али се пласирају у највећој количини на 

сајмовима и стручним скуповима који се одржавају у земљи и иностранству. Електронска 

издања публикација, могу се преузети и са сајта Туристичке организације Чачка.  

  

 

ПРЕГЛЕД ШТАМПАНИХ ПУБЛИКАЦИЈА У 2018. ГОДИНИ 

 

 БАЊА ГОРЊА ТРЕПЧА – Атомска бања 

(срско енглеска језичка опција) 

 

 ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА – ОДМОР У ПОКРЕТУ 

(ново  редизајнирано издање на српском, енглеском  и немачком језику) 

 

 ЧАЧАК МОЈ ГРАД 

(ново издање – српско-енглеска језичка  опција) 

 

 ЧАЧАК ЗА МЛАДЕ  

(ново издање – српско-енглеска језичка опција) 

 

 СМЕШТАЈ У ЧАЧКУ 

( ново издање – српско-енглеска језичка опција) 

 

 ВЕРСКИ ТУРИЗАМ – МАНАСТИРИ ЧАЧАНСКОГ КРАЈА  

(ново издање на српском, енглеском и руском  језику) 

 

 ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА, РЕСТОРАНИ И СМЕШТАЈ 

(издање на српском и енглеском језику) 

 

 СЛАТИНСКА БАЊА  

(издање на српском језику) 

 

 БЕЛЕЖНИК ОВЧАРСКО- КАБЛАРСКЕ КЛИСУРЕ 

(ново издање на српском језику) 

 

 ПОЈЕДИНАЧНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ  

 

 НОВЕ КЕСЕ СА МОТИВИМА ГРАДА 
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Дигитални маркетинг – on line промоција  
 

Туристичка организација Чачка у складу са савременим трендовима на тржишту и све већом 

потребом за информисањем преко Инрернет-а, током 2018. године интензивирала је 

активности у области дигиталног маректинга и то:  

               линкови 

* INSTAGRAM   

* FACEBOOK 

* YOUTUBE 

* WIKILOC   

( Руте Света, један од најутицајниих он лине презентера  на глобалном нивоу ѕа 

активности везане за излазак у природу . Сајт у делу које се односи на Србију има 

5000 обележених рута, по истом међу 10 најпопуларнијих 3 су на територији ОКК. 

Глобално јако добро позиционирана клисура. 

* GOOGLE MAPS (локација Овчар бања)   

* GOOGLE MAPS (локација Град Чачак ) 

 

 ПРОМОТИВНИ ФИЛМОВИ – објаве на друштвеним мрежама и интернет   

 платформама: 

- „НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК – КОНАК ЈОВАНА ОБРЕНОВИЋА“ 

- “ДОЖИВИ ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКУ КЛИСУРУ“ 

- „АТОМСКА БАЊА ГОРЊА ТРЕПЧА – СЛИКЕ СЕЗОНЕ“ 

- „ГРАДСКИ ПАРК - ЧАЧАК“ 

- „ ПРЕЗЕНТОВАН ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА ЧАЧКА 2019-2024 

- „ ДАНИ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА“ 

- „ДЕВОЈАЧКА СТАЗА  И СТАЗА СВЕТОГ САВЕ 

- „МАНАСТИРИ КЛИСУРЕ“ Google earth 

- “ПОРИБЉАВАЊЕ ЈЕЗЕРА МЕЂУВРШЈЕ НОВЕМБАР 2018“ 

- „РИМСКИ ТРГ“ 

- „ОВЧАРСКО КАБЛАРСКА КЛИСУРА  

- „ОСМАТРАЧНИЦЕ ОВЧАРСКО КАБЛАРСКЕ КЛИСУРЕ“   

 

 За потребе израде ТУРИСТИЧКЕ МАПЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ кроз 

досртављену нам легенду и подлогу ( мапу) по иконама обележене локације на 

мапи. Локације су сачуване и у ГПС-у ради додатног прецизнијег мапирања 

 Туристичкој организацији Србије достављан промотивни видео материјал који је 

емитован на свим интернет платформама ТО Србије, што је значајно допринело 

видљивости и промоцији дестинација на територији града Чачка   

   

Конкурс за избор фотографија за календар Града Чачка за 2019. годину 

 

На жирирању, приспелих фотографија на Конкурс који је расписала Туристичка организација 

Чачка, одржаном 16,19. и 22.11.2018.године, од приспелих 336 фотографија од 67 аутора, 

жири у саставу: Миленко Савовић, председник; Божидар Плазинић,члан; и Драган Ђоловић, 

члан: изабрао је 12 фотографија за Календар. 
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3. АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ И РАЗВОЈУ ТУРИЗМА 
  

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

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

2018. годину. 

 Различити видови туризма, који су заступљени на подручју града Чачка, као и они за 

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

у циљу унапређења квалитета туристичке понуде и развоја нових туристичких производа и 

садржаја на подручју града Чачка, Предела изузетних одлика "Овчарско-кабларска клисура", 

Атомске бање Горња Трепча. 

 Током 2018. године реализоване су активности на унапређењу, развоју и промоцији 

 туризма: 

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

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

организацији и реализацији манифестација, које се одржавају у граду и околини 

- сарадња са субјектима из области туризма, угоститељства, културе на подручју града 

Чачка, Овчарско-кабларске клисуре, бање Горња Трепча 

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

тржишту 

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

- учешће у организацији и реализацији манифестација од значаја за развој и промоцију 

туризма на територији града и околине 

- промоција туристичке понуде Чачка на другим манифестацијама 

- прикупљање и обрада података о туристичком промету 

- састанци са представницима организатора манифестација, туристичких организација, 

установа и удружења, у циљу размене искустава  и унапређења укупне туристичке 

понуде -сарадња са факултетима и другим образовним институцијама, пословним и 

стручним удружењима у циљу размене информација и искустава из области развоја 

туризма 

- и друге активности које доприносе унапређењу и развоју туризма. 

 

Инвестиционе активности 
 

Елаборат за Слатинску Бању 

 

 У току 2018. године приступило се изради елабората за Слатинску Бању, документу за 

добијање статуса бање, који би требало да садржи податке о могућностима за развој  бање, 

пре свега у области здравственог туризма. Карактеристике лековите воде, клима, као и 

тренутно стање Слатинске Бање биће приказани у елаборату, који је поверен на израду 

овлашћеној фирми за израду пројектне документације. 

 

Инфрастуктурно уређење Римских терми 
 
 Римске терме, археолошки локалитет који се налази у центру града, представља део 

богатог културно-историјског наслеђа Чачка. Инфраструктурно уређење Римских терми 

допринеће унапређењу туристичке понуде града Чачка, развоју туризма и броју посетилаца. 

 Постављена је макета Римских терми, која посетиоцима омогућава визуелно 

сагледавање локалитета, уз основне информације о Римским термама.   
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 У склопу реконструкције и уређења археолошког локалитета Римске терме, 

постављени су банери, како би физички дефинисали локалитет и издвојили га од осталих 

објеката у окружењу. Такође, у оквиру уређења и заштите локалитета, постављен је видео 

надзор над објектом. 
 
Тезге за манифестације 
 
 На подручју Чачка организује се велики број манифестација током године, које у свом 

програму имају и пратеће изложбе, углавном производа домаће радиности. 

 Туристичка организација Чачка је у 2018. години извршила набавку опреме за 

излагање – 10 тезги, како би посетиоцима манифестација излагачки производи били 

представљени на најбољи начин, а фунционалне тезге допринеле естетском изгледу 

изложбеног програма. 

 
 

Инфо табле на Каблару 

 

 Предео изузетних одлика “Овчарско-кабларска клисура” због својих природних 

карактеристика и богатог културно-историјског наслеђа, представља занимљиву туристичку 

дестинацију за бројне посетиоце из земље и иностранства. У Овчарско-кабларској клисури 

заступљене су бројне спортске и рекреативне активности, а све је веће интересовање за 

пешачење и планинарење. 

 Туристичка организација Чачка у 2018. години поставила је инфо-табле на Каблару, 

како би посетиоцима пружила више информација о пешачким и планинарским стазама и 

омогућила пријатнији боравак у природи. 

 Остале инвестиционе активности које се односе на Предео изузетних одлика 

“Овчарско-кабларска клисура” налазе се у Извештају о остваривању Програма 

управљања за 2018. годину, који се налази у Прилогу. 

 

 

Инфо центри-сувенирнице 

 

Љубић 
 Инфо центар  Туристичке организације Чачка центар са продавницом сувенира, у 

склопу Меморијалног комплекса на брду Љубићу, отворен је 6. јуна 2018. године. Отварању 

је претходило  инфраструктурно опремање, уређење ентеријера и адекватног прилаза објекту. 

Набављени су сувенири са мотивима Меморијалног комплекса који се односе на чувену 
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битку на Љубићу и легендарног јунака  Танаска Рајића.  Документарни филм  Народног 

музеја из Чачка о боју на Љубићу, приказиван је посетиоцима Инфо центра, а у њему је 

детаљно описана битка уз одлично визуелно представљање и изјаве историчара о значају 

овог догађаја. Поред сувенира, које су посетиоци могли да купе, на располагању им је био и 

промотивни материјал који су могли да преузму и детаљно се информишу о туристичкој 

понуди Чачка и околине. У овом објекту ангажовани су запослени из установе у пуном 

радном времену, радним данима и по потреби и викендом. 

 

 
Инфо  центар и продавница сувенира ТОЧ , Меморијални комплекс Љубић (слика пре адаптације и после 

адаптације) 

 

Спомен комплекс и сувенирница Туристичке организације Чачак, бележи значајан број 

посета, пре свега ђачких екскурзија и то у периоду од марта до краја октобра. Најбројније су 

школе из Војводине и источне Србије, групе туриста из Словеније и околних земаља,  и доста 

локалних посетилаца који свакодневно излазе на брдо Љубић на излет. 
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Овчар Бања 

 

 Туристичка организација Чачака  половином августа отворила је инфо центар и 

сувенирницу у адаптираном објекту некадашње бензинске пумпе у Овчар Бањи. Локација 

инфо центра допринела је бољем информисању посетилаца Овчарско-кабларске клисуре и 

туриста који организовано бораве у Овчар Бањи.  Адекватно опремљен и снабдевен 

сувенирима са мотивима  Овчарско-кабларске клисуре, уз промотивни материјал који се 

дистрибуира  на неколико страних језика,  допринео је квалитетнијој  услузи која је 

туристима на располагању. У инфо-центру у Овчар Бањи ангажовани су запослени из ЈУ ТОЧ 

и лица са евиденције НСЗ,  у оквиру јавних радова.  

 Од половине августа до децембра 2018. године у Инфо центру у Овчар Бањи, 

евидентирана је и посета туриста и структура посетилаца према земљама из којих долазе и  

интересовањима за одређене садржаје. Највећи број иностраних туриста према наведеној 

евиденцији су  из следећих земаља: Македонија, БиХ, Словенија, Кина, Немачка. Од 

понуђених туристичких саржаја, највеће интересовање владало је за посету манастирима и 

пешачење (планинарење), па потом  за пловидбу катамаранима.  

Некадашњи и садашњи изглед Инфо центра и продавнице сувенира у Овчар Бањи 
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Бања Горња Трепча, Чачак 

 

У бањи Горња Трепча, током сезоне у 2018. години,  у оквиру пословног простора Атомске 

бање,  периодично је био отворен Инфо центар Туристичке организације Чачка. У њему су 

била ангажована лица из установе и НСЗ и информисала госте о садржајима бање, 

смештајним капацитетима и могућностима за посету других места, односно за излете који се 

могу организовати. Крајем 2018. године, у просторијама ТЦ Вавилон, у Чачку једна 

канцеларија планирана за потребе ТОЧ,  адаптирана  је у Инфо центар и продавницу 

сувенира, у којој ће такође гости града Чачка моћи да  купе сувенире  информишу се о 

туристичкој понуди. 

 

 

4. МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧАЧКА 

  

 Јавна установа "Туристичка организација Чачка" учествовала је у организацији и 

реализацији манифестација у циљу подизања нивоа квалитета туристичке понуде.  

 Током 2018. године организоване су бројне манифестације у граду и околини, а 

послови припреме и реализације подразумевали су креирање програма манифестације, 

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

медијима и друге послове у циљу успешне реализације манифестација. 

Удружење организатора манифестација “Туризам и Манифестације Србије” (ТИМ 

Србије), према Правилнику о класификацији и категоризацији манифестација Србије, 

доделило је Сертификате о извршеној категоризацији манифестација у 2018. години, које 

организује Туристичка организација Чачка. Манифестације које су добиле сертификате су: 

- Сабор фрулаша Србије “Ој Мораво” 

- Међународни фестивал фолклора “Етнофест” 

- Купусијада 

- Златни појас Чачка 

- Дани калиграфије и иконописа 

- Фестивал амбијенталне музике “Карусел” 

- Рок фестивал “Прича” 

- Дани српске кајсије 

- Плодови западног Поморавља 

- Дани Патријарха Павла 

 

 

ИНДЕКС 2018.  

 

       Дана 16. марта 2018. године у холовима Дома културе Чачак, у организацији   Туристичке 

организације Чачка,  Министарства просвете, науке и технолошког развоја – Школске управе 

Чачак , Националне службе запошљавања – филијала Чачак и  средњих школа из Чачка  

одржана је  презентација универзитета, факултета, академија и високих школа Србије под 

називом „ИНДЕКС 2018 “, четрнаеста по реду.  

    У циљу  што бољег информисања о условима уписа и помоћи средњошколцима при 

избору будућег занимања, представило се 45 високошколских установа  из свих крајева 

Србије.  

   Велики број ученика, њихових родитеља  и наставника је посетио ову  изузетно 

успешну манифестацију.  
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 ЗЛАТНИ  ПОЈАС ЧАЧКА  

 

 Међународни 47.“ Златни појас Чачка “ одржан је од 14. до 21.04. 2018 године. Окупио 

је  150 клубова из дванаест држава са преко 1000 такмичара. Овај спортски догађај пратило је 

дневно  око 2000 посетилаца. Поред спортског значаја доста доприноси  промоцији   града, а  

уједно  и туристичкој привреди а ( кроз попуњеност смештајних капацитета и угоститељских 

објеката за време трајања манифестације ). Ово је најстарија спортска манифестација  која се 

одражава у нашем граду. 

 

 

  ДАНИ  АТЕНИЦЕ 

  

 Манифестација “Дани Атенице” одржана је 12. маја. 2018 године. Циљ организовања 

овог догађаја је да   презентује  привреду Атенице. Организован  је културно – уметнички  и 

забавни програм. 

 

 

  ГУЛАШИЈАДА  

 

 Манифестација одржана 26. маја.2018 године у Пријевору. Учествовале су  53 екипе у 

такмичењу, уз бројне екипе које нису учествовале у такмичарском делу у справљању гулаша. 

Подељене су три награде за такмичаре. 

 У забавном делу програма  учествовала су деца вртића “ Ђурђевак “ из Пријевора о 

ОШ “ Божо Томић “ такође из Пријевора. Захваљујући великом ентузијазму грађана  

Пријевора на челу са МЗ Пријевор, манифестација  поприма обрисе једне од 

најорганизованих не само у нашем крају већ и шире и из године у годину бележи све већи 

број како такмичара тако и посетилаца. 

 

 ФЕСТИВАЛ ПРИЧА (Чачак, 11-17. јун 2018. године) 

 

Фестивал ПРИЧА   свечано је отворен 11. јуна, наступом хора  чачанске Гимназије по 

вођством Мирјане Јаневске на Градском тргу. У име града, покровитеља манифестације 

присутне је поздравио и Фестивал свечано отворио помоћник градоначелника Чачка, 

господин Владан Милић. Фестивал је  трајао до 17. јуна а организован је пратећи  програм у 

који су  била  активно укључена и деца.. Првог дана, отворена је и самостална изложба 

фотографија Душка Луковића, а  годишњи концерт пред чачанском публиком у оквиру 

овогодишње Приче, организовао је “Star Dance”. Програм су  занимљивом кореографијом 

употпуниле балерине Балетског судија “Force”, а на крају прве фестивалске вечери, наступ је 

имала  група “Пера и ложачи”. Поред пратећих дешавања организованих током фестивала 

један од занимљивих догађаја који је приваукао значјну пажњу најмлађе популације је Rock 

Маскенбал, организован  у четвртак, на локацији Градски парк.  Програму је присуствовало 

више стотина деце. За тај догађај обезбеђени су DJ, водитеља програма, награде за 

најоригиналнију групну маску за прво, друго и треће место. Спонзор награда била је 

Издавачка кућа “Пчелица”.                                                                                                                                                                                         

 Централна дешавања, планирана су за  петак и суботу на стадиону ФК Ремонт.  Због 

лоших временских услова, концерти планирани за петак, одложени су за недељу. У суботу је 

одржан програм који је завршен концертом Партибрејкерса и поред веома лоших временских 

услова. Концерти одржани у недељу  били су добро посећени и по мишљењу публике 
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успешни. У програму су још учествовали бендови Бајага и Инструктори, Рибља Чорба као и 

доста младих чачнских неафирмисованих  бендова. 

 ДАНИ ГОРЊЕ ТРЕПЧЕ  

 

 "Дани Горње Трепче" је манифестација која се  организује у оквиру Културног лета 

које се одржава у Атомској Бањи током летњих месеци, почев од јуна до септембра тј. за 

време трајања летње туристичке сезоне. Одржане су  ликовне колоније, песничке вечери, 

концерти фолклорних ансамбала и други уметнички и забавни програми.  

  

 

  ИВАЊДАНСКИ  КОТЛИЋ  

 

 Манифестација је одржана 7. јула.2018 године у Доњој Трепчи. Поред такмичења у 

припремању Рибље чорбе, посетиоци манифестације су могли да уживају и  у културно – 

уметничком програму. За победнике су обезбеђене награде и пехари. 

      

 

 ДАНИ СРПСКЕ КАЈСИЈЕ  МИОКОВЦИ 

 

 Манифестација је одржана  14. и 15.јула. 2018. године у Миоковцима, десета по реду. 

У оквиру програма  манифестације одржана су стручна  предавања из области производње и 

заштите кајсије, руралног  развоја, а представљени су и акциони планови даљег развоја. 

Такође, у оквиру програма манифестације организоване су изложбе плодова и производа од 

кајсија, репроматеријала и пољопривредне механизације, сувенира. 

 Поред поменутих садржаја манифестације организован је и турнир у малом фудбалу 

као и наступ културно – уметничких друштава и други забавни садржаји. 

Организатори манифестације су град Чачак, Туристичка организација Чачка и МЗ 

Миоковци. 
 
 

 МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА „ЕТНОФЕСТ" 

 

 3. по реду Међународни фестивал фолклора "ЕТНОФЕСТ",  који окупља ансамбле из 

целог света, одржан је у периоду 19-21. јула 2018. године. На "ЕТНОФЕСТ"-у наступило је 

око 150 учесника из Словачке, Пољске, Македоније и Италије, као и домаћин КУД "Дуле 

Милосављевић" из Чачка.  

 У четвртак 19. јула одржан је велики концерт на градском тргу, а два дана касније, 21. 

јула концерт у Прислоници, на Сабору фрулаша Србије “Ој Мораво”. 

 "ЕТНОФЕСТ" се налази у календару Међународног савета организатора фестивала 

фолклора и традиционалне културе - CIOFF, који је званични партнер UNESCO-a. 

   

 

 КАРУСЕЛ  2018.  

 

 У  оквиру фестивала је реализовано 14 програмски вечери на више локација. Одржано 

је 6 концерата, четири у главном програму (16, 23, 30 јул и 06. август), концерт у оквиру 

програма НУМА ФЕСТ 26. јула и концерт у оквиру програма КАРУСЕЛ У ГОСТИМА у 

сарадњи са Културним центром Горњи Милановац 07. августа.  У оквиру предфестивалског 

програма КАРУСЕЛ +, премијерно је приказан у великој сали Дома културе 13. јула 

документарно – музички филм „10 од 10“. Са великим успехом су одржане и две музичке 
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радионице за децу и младе у дворишту и галерији Народног музеја, обе у трајању по три 

дана. У среду 1. августа је отворена и ауторска изложба фотографија Александра 

Алемпијевића са фотографијама са овог и прошлогодишњег издања фестивала. Учествовало 

је 13 извођача у два програма из: Швајцарске, Француске, Хрватске, БиХ (Република 

Српска)Холандије, а било је учесника пореклом из Немачке, Русије, Турске, Италије, 

Енглеске. Поред реномираних извођача из Србије и иностранства, фестивал је представио и 

перспективне младе извођаче из Чачка, Кикинде, Крагујевца, Београда. 

Сви предвиђени програми су реализовани, по мишљењу публике, стручне јавности извођача 

на веома високом нивоу, фестивал је направио велики корак даље у односу на претходне 

године у продукцијском, организационом, програмском и техничком смислу са посебно 

добро посећеним концертима 16. јула (двориште УГ „Надежда Петровић“ – отварање 

фестивала и посебно на великом рођенданском концерту (23. Јул) препуна сала Дома културе 

преко 600 посетилаца. Овај концерт, као и наредна два 30. Јула и 07. Августа су одржани због 

лоших временских, али и бољих техничких услова у великој сали Дома културе. Сви 

учесници су били презадовољни изузетним техничким условима, посебно квалитетом звука 

и акустиком коју пружа велика сала Дома културе и гостопримством домаћина. По мишљењу 

многих Фестивал Карусел квалитетом програма и реализације ушао је у ред озбиљних 

регионалних и европских фестивала у својој категорији.  

 

 

 ДАНИ СЛАТИНСКЕ БАЊЕ 

 

 Дани Слатинске бање – манифестација која се организује у циљу промоције лековитих 

својстава  и природних потенцијала Слатинске бање, одржана је 14. и 15. јула, 2018. године,  

Организатори манифестације су МЗ Слатинска бања, Град Чачак и Туристичка организација 

Чачка. Поред културно-уметничког програма, посетиоцима је уприличена  ликовна колонија 

"Дани бање", а организовано је и  такмичењу у спремању гулаша и турнир у малом фудбалу. 

 

 

31. САБОР ФРУЛАША СРБИЈЕ “ОЈ МОРАВО” ПРИСЛОНИЦА 

 

31. Сабор фрулаша Србије „Ој Мораво“ одржан је у Прислоници 21. и 22. јула 2018. На 

Сабору се за звање најбољег такмичио 61 фрулаш, у 6 категорија:  изворно свирање, 

савремено свирање, дуети, млади фрулаши до 12 година, млади фрулаши 12-16 година и 

млади дуети.  Кроз регионална предтакмичења у Врањској Бањи, Бољевцу, Осаници, Игрошу, 

Рачи и Иђошу прошло је око 250 фрулаша.     Домаћин Сабора била је проф. др Славица 

Ђукић Дејановић, министар без портфеља у Влади РС, старешина је био маестро Бора Дугић, 

а уметнички директор Светлана Цица Азањац. 

    Осим такмичења за златну фрулу реализован је читав низ програма који су у вези са 

фрулом, народном традицијом и савременим музиколошким и етномузиколошким 

стваралаштвом: 

- фрулашка академија Боре Дугића у Рачи, на којој је учествовало 15 младих фрулаша; 

- конкурс за савремену композицију на фрули инспирисану народном традицијом; 

- научни скуп о фрули  посвећен родоначелнику етномузикологије у Србији, покојном проф. 

др Драгославу Девићу. Уводно излагање дао је проф. Др Димитрије Големовић; 

- етномузиколошки записи студената ФМУ; 

- изложбе фрула, публикација и звучних записа у вези са фрулом; 

- радионице и берза градитеља фрула; 

- лист „Фрула“,  штампан је као подлистак „Чачанског гласа“; 

- из штампе је изашла збирка есеја Миодрага Азањца „Српска уметност флауте, фрула – 
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флаута од искона“, коју је приредио Зоран Рајичић. На промоцији књиге говорили су 

флаутиста Љубиша Јовановић и маестро Бора Дугић, а модератор је била Александра 

Мишић; 

- Бора Дугић је на предлог 28 установа и појединаца проглашен за краља фруле, а одржао је и 

мини концерт; 

- млади чачански уметници street-arta осликали су мурал на малој позорници у центру села. 

   У пратећем програму Сабора фрулаша реализоване су следеће програмске целине: 

-  монодрама „Краљев пут“ у изведби Владимира Балашћака; 

-  вајарска колонија „Крст патријарха Павла“; 

-  радионица старих заната; 

-  „Златне руке“ - припрема старих јела; 

-  наступи играчких и певачких група. Посебно је атрактиван био наступ фолклора из 

иностранства који су били гости на „Етно фесту“. 

        Фрулаше је пратио оркестар Влада Пановића. 

        Водитељка свих програма је била Мила Томић, сценограф Милутин Гиги Јевђенијевић, 

режисери Зоран Рајичић и Светлана Азањац, а реализатори приредби: Драган Ђоловић, 

Милутин Гиги Јевђенијевић, Зоран Јевтић. 

        Радио Београд, 1. програм је директно преносио такмичење у савременој категорији. 

        Радио Београд, 2. програм је, најизворнијем фрулашу,  доделио награду „Од злата 

јабука“. 

        РТС је снимио получасовну емисију о Сабору фрулаша под називом „Прислоница и 

фрула у њој“, која је, у два наврата, емитована у фебруару 2019. Реприза ће бити у лето 2019. 

као најава 32. Сабора фрулаша. 

Циљ манифестације је афирмација и популаризација свирања на фрули, заштита 

музичког и фолклорног наслеђа и очување културног идентитета српског народа. 

У два дана саборисања под Вујном манифестацију је посетило 3000-5000 људи. 

Посета би била знатно већа да другог дана пред само такмичење није пала киша. 

Организатори Сабора су били Савет Сабора, Туристичка организација Чачка и МЗ 

Прислоница. 

Сабор је реализован уз финансијску подршку Града Чачка и Министарства трговине, 

туризма и телекомуникација. 

 

 

 ДАНИ ЉУБИЋА 

 

 Манифестација „Дани Љубића“ одржана је 28. и 29. јула 2018. године, на брду 

Љубићу, у оквиру Меморијалног комплекса.  

Првог дана манифестације учествовали су Православно спортско друштво „Света 

Србија“ и глумачка трупа Ивана Вучковића, који су и поред лоших временских услова извели 

своје програме, у вечерњим часовима. 

 Другог дана одржано је такмичење у кувању пасуља - “Пасуљијада”, на коме је 

учествовало 20 такмичарских екипа.  

 Посетиоци су имали прилику да уживају у богатом културно-уметничком програму,  

споју традиције и савременог, у изложби и дегустацији старих јела од пасуља, бројним 

спортским надметањима, а у вечерњим часовима у музичком програму. 
 

 БУНГУР ФЕСТ  

 Манифестација “Бунгур фест” одржана је 04. августа 2018. године, у Вујетинцима. 

Бунгур, старо српско јело, које се припрема од пшенице, некада саставни део богате српске 
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трпезе, сада је готово потуно заборављено. 

Одржано је такмичење у припремању бунгура, након чега су проглашени победници и 

додељена признања најбољима. Посетиоци су имали прилику да уживају у културно-

уметничком програму, а вредне домаћице припремиле су богату трпезу старих јела.  

 

 

ДАНИ КАЛИГРАФИЈЕ И ИКОНОПИСА  

  

              Калиграфско- иконописачка радионица ( дани калиграфије и иконописа )реализована 

је од 3. до 12. августа 2019. године у Овчар Бањи . 

            Пројекат је реализовао Центар за визуелна истраживања ,, Круг“, којим је руководио 

академски сликар Божидар Плазинић, који је и аутор пројекта. У раду радионице учествовало 

је пет ученика завршне године средње уметничке школе у Чачку и 7 студената уметничких 

факултета, као и неколико заинтересованих појединаца. 

             Стручно вођење радионица поверено је Софији Војновић , академској сликарки и 

наставнику и Александру Димитријевићу, професору ФИЛУМ – а у Крагујевцу.  

         Реализовани радови чувају се у посебно формираним фондовима Међуопштинског 

историјског архива ( калиграфи ) и Народном музеју ( иконе ) у Чачку.  

 

ШУМАДИЈСКА  КРАЉИЦА  

 

 Манифестација је  одржана 12. августа.2018 године, у Горњој Трепчи, 21. пут по реду. 

“Шумадијска Краљица“ је прва манифестација у нашој земљи која је избор најбоље ракије 

препеченице  одређивала претходним оцењивањем узорака. Жири је састављен од   

најеминентнијих   стручњака из ове области у  Србији. За госте и посетиоце  организован је 

пригодан културно – уметнички програм. Победницима су уручене    робне награде и пехари. 

 

 

ПЛОДОВИ ЗАПАДНОГ ПОМОРАВЉА  

 

         12. по реду , манифестација Плодови западног Поморавља је одржана 1. и  2. септембра 

2018 . године у Заблаћу. Главни циљ манифестације био је успостављање сарадње између 

примарних пољопривредних произвођача и прерађивача. Учестовало је 36 директних и више  

од 100 индивидуалних произвођача воћа и поврћа. Централни део манифестације била је 

Берза хране. Одржан је Сајам пратеће индустрије у пољопривреди , такмичење у припремању 

сатараша и печења.  

          Манифестација је била добро посећена.  

  

 

КУПУСИЈАДА 2018. - МРЧАЈЕВЦИ  

 

16. „Купусијада”  одржана је од 14. до 16.  септембра у Мрчајевцима. Током три дана 

трајања манифестације, поред такмичења у припремању свадбарског купуса, организован је  

и богат културно-уметнички програм. На бини испред Дома културе у Мрчајевцима 

наступили су:  КУД ,, Дуле Милосављевић Желе “ - Чачак, СКУД ,, Бранко Радичевић “- 

Сремска Митровица, СКУД  ,, Свети Сава “ Шид, КУД ,, Фра “- Чачак, КУД ,, Игало “- Игало, 

естрадна уметница Биљана Сечивановић, оркестар Срђана Зуцовића, фрулаши, солисти на 

другим инструментима, дечје фолклорне групе и ансамбли у оквиру дечје смотре фолклора, 

певачка група ,, Стари помељари “ , КУД ,, Радиша Поштић “, вокални ансамбл ,, Авија 



26 

 

Архангел “, оркестар Ненада Милановића Пегија, естрадни уметник, Петар Митић, оркестар 

,, Импулс -  бенд “.  

             У оквиру ,, Обреновања “ наступали су вокални солисти : Весна Ђоковић, Живка 

Спасић, Мина Младенић, Александра Продановић, Јована Лазаревић, Тамара Бојчић, Раша 

Павловић, Војислав Спасић, Александар Јанковић, Марко Бранковић, Бојан Павловић, 

певачка група ,, Студенац “ СКЦ , Крагујевац.  

                 Награђени на манифесацији  ,, Купусијада 2018 “: 

1. Посебна награда ,, Мајсторско писмо “ - ресторан ,, Баралић “ Мрчајевци 

2. Специјална награда – специјално признање за вишегодишње учешће и промовисање 

    манифестације ,, Купусијада “- специјална болница за очување традиције – Рибарска Бања 

      

      Категорија угоститељи: 

1. ,, Им мес – Давид “ ДОО – Смедеревска Паланка 

2. ,, Орлово гнездо “ - Живковци 

3.    Етно кућа ,, Ерић “ - Мрчајевци 

 

                  Категорија екипе и појединци : 

1. ,,  Омладина “ – Атеница, Чачак 

2. ,,  Ко то тамо кува “ - Прехрамбено -угоститељска школа , Чачак 

3. ,, Другарице и другови “ , Чачак 

3.    Томислав Петровић ,, Гајовац “ - Горња Трепча 

 

       Категорија ,, Цело село кува “ : 

1. ,, Аутопревоз “ - Мрчајевци 

2.   Јовановић Драган – Доња Трепча 

3.    Лазовић Драган – Мрчајевци 

                                                                         

               Посебне награде : 

1. Најмлађи произвођач купуса – Драган Богосављевић 

2. Највећа површина под засадом купуса – Зоран Панић 

3. Најбоље примењене агротехничке мере на засаду купуса – Слободан Баралић 

4. Највећа главица купуса – Милисав Јевђенијевић 

             Манифестација ,, Купусијада 2018 “ је била изузетно посећена.  

 

 

ШУМАДИЈСКА  КРАЉИЦА  

 

 Манифестација је  одржана 12. августа.2018 године, у Горњој Трепчи, 21. пут по реду. 

“Шумадијска Краљица“ је прва манифестација у нашој земљи која је избор најбоље ракије 

препеченице  одређивала претходним оцењивањем узорака. Жири је састављен од   

најеминентнијих   стручњака из ове области у  Србији. За госте и посетиоце  организован је 

пригодан културно – уметнички програм. Победницима су уручене    робне награде и пехари. 

 

 

ПАРАДА ФИЈАКЕРА И САЈАМ ПРЕЉИНА ЕКСПО 2018.  

 

        Коњички клуб ,, Миленко Никшић “ и  Удружење грађана ,, Прељина Експо “,  

 у сарадњи са ЈУ ,, Туристичка организација Чачка “ организовали су у недељу, 23. септембра 

2018. године на аеродрому у Прељини 10. Параду фијакера и сајам ,, Прељина Експо 2018. “. 

         Ово је била прилика да се представе породичне предузетничке радионице са својим 
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производним програмима . У оквиру сајамског простора „ Прељина експо 2018. “ била је 

изложена пољопривредна механизација .  

     Покровитељ манифестације је град Чачак у сарадњи са ЈУ ,, Туристичка организација 

Чачка  “ , коњички клуб ,, Миленко Никшић “, Удружење ,, Прељина Експо “, пријатељи 

коњичког спорта и љубитељи спортске традиције.  

 

АЕРОМИТИНГ 2018. 

 

 “Аеромитинг 2018”  одржан је 13. октобра на аеродрому Раван у Прељини. Учесници 

и гости били су у прилици да размене искуства и иновације у спортском ваздухопловству. Од 

летилица је било присутно неколико спортских авиона, моторних змајева и један хеликоптер. 

Моделари су такође излагали своје летилице, који су приказани гостима ове манифестације.  

 

ДАН И ДР ДРАГИШЕ МИШОВИЋА У ЧАЧКУ 

 

 Манифестација је трајала два дана, а у суботу 27. октобра у Атомској бањи одржан је 

стручни скуп – симпозијум на тему здравственог туризма на подручју Чачка.  Директорка 

Специјалне болнице за рехабилитацију Др Лидија Обрадовић Бурсаћ током презентације 

назначила је учешће ТО Чачка у промоцији бање на туристичком тржишту Србије и 

иностранства.  

ТЕМЕ СИМПОЗИЈУМА И ПРЕДАВАЧИ: „ Извори Минералних вода у чачанском крају З. 

Вацић • Здравствени туризам М. Бехара • Овчар Бања и Могућности за бањско-климатско 

лечење Н. Лазовић • “Примите ме за човека”, документарни филм о Бањи Горња Трепча М. 

Раичевић • Лековитост Прибојске Бање кроз векове Д. Бујаковић • Дискусија 

 

ДАНИ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 

 

Активности су у 2018. години биле усмерене на реализацију уметничко резбарске колоније 

„Крст патријарха Павла“ у манастиру Благовештење у Овчар Бањи, свечаности посвећене 

лику и делу патријарха Павла 3. новембра 2018. године у Дому културе у Чачку и свечаности 

15. новембра у Кућанцима, родном месту патријарха Павла, поводом блажене успомене на 

патријарха Павла на дан његовог упокојења.  

1. За резбарску колонију „Крст патријарха Павла“ приспела су три крста (Слободан 

Копривица из Лучана, Славиша Шибинац из Чачака и Епархија пакрачко славонска из 

Пакраца, Хрватска). Формиран је стручни жири у саставу Зоран Јуреш, графички дизајнер, 

протојереј Небојша Дабић и Драго Милошевић. Жири је одлучио да је најбољи крст израдио 

Славиша Шибинац коме је и припала награда.  

У манастиру Благовештење у Овчар Бањи је, на дан Воздвижења часног крста 

(Крстовдан), уприличена свечаност затварања колоније. Тим поводом је у манастиру 

постављена изложба крстова из фондације колоније. Додељена је награда Славиши 

Шибинцу, а захвалнице Слободану Копривици и Епархији пакрачко славонској. 

2. Свечаност у славу патријарха Павла, је одржан у великој сали Дома културе у 

Чачку у присуству више од 900 грађана. За ту пригоду припремљен је видео материјал 

(филм) – беседа патријарха Павла у Пребиловцима 1991. године. Филм је приказан на 

почетку свечаности. Накод филма беседу о патријарху Павлу је одржао академик Матија 

Бећковић. Након тога је одржан концерт духовне, Литургијске песме у извођењу хора Прво 

београдско певачко друштво уз благослов патријарха Иринеја. Скупу се обратио 

градоначелник града Чачка Милун Тодоровић. О мотивима оснивања манифестације говорио 

је Драго Милошевић, идејни творац и оснивач резбарске колоније  „Крст патријарха Павла“. 
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Додељене су захвалнице и реплике Вујанског крста хору Прво београдско певачко друштво, 

академику Матији Бећковићу и Епархији пакрачко славонској.  

3. На позив Епархије пакрачко славонске и парохије кућанске уприличен је одлазак у 

Кућанце 15. новембра 2018. године на свечаност у славу патријарха Павла, на дан његовог 

упокојења. После Литургије коју су служиле три владике на челу са владиком Јованом, 

Епископом пакрачко славонским одржана је свечаност на којој је приказан филм из Чачка, 

након чега је о манифестацији говорио Драго Милошевић. Уручена је захвалница и реплика 

Вујанског крста владици Јовану, а владика Јован Драгу Милошевићу архијерејску грамату у 

знак захвалности.  

 

    5. АНАЛИЗА ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА У ЧАЧКУ 
 Прикупљени и обрађени подаци службе за унапређење и развој туризма  

 

1993-2018 
Табела 1 

 Доласци туриста Ноћења туриста Просек боравка 

година укупно домаћи страни укупно домаћи страни укупно домаћи страни 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017 43.285 28.293 14.989 175.036 136.178 38.958 4,4 4,8 2,6 

2018 47.254 29.733 17.521 181.885 137.318 44.557 3,84 4,61 2,54 
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УПОРЕДНИ   ПОДАЦИ ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА  

ГРАДА  ЧАЧКА СА ОКОЛИНОМ – АТОМСКА БАЊА  ГОРЊА ТРЕПЧА 

2018 ГОДИНА 

 

Табела 2. 

2018.година Укупно 

гостију 

Домаћи 

гости 

Страни 

гости 

Укупно 

ноћења 

Ноћења 

домаћи 

Ноћења 

страни 

Град Чачак 

са 

околином 

34.798 18.833 15.965 53.632 30.185 23.467 

Атомска 

бања Горња 

Трепча 

12.456 

 

10.900 

 

1.556 

 

128.223 

 

107.133 

 

21.090 

 

Укупно : 47.254 29.733 17.521 181.885 137.318 44.557 

Према прикупљеним  и обрађеним подацима  у 2018. години,  на подручју града Чачка услуге  

смештаја користило је укупно 47.254 госта. 

 

 Од укупно 47.254 гостију: 

- 12.456 госта или 26,35 % у Атомској бањи Горња Трепча 

- 34.798 госта или 73,65 %  у осталим местима  на подручју Града 

 Од 29.733 домаћих  гостију: 

 - 10.900 гостију или 36,65 % је било у Атомској бањи 

 - 18.833 госта или 63,35 %  у осталим местима  на подручју Града 

 Од 17.521 страних гостију : 

1.1 1.556 гостију или 8,88 % је било у Атомској бањи 

1.2 15.965 госта или 91,12 %  у осталим местима  на подручју Града 

1.3  

Према  подацима у 2018. години остварено је 181.885 ноћења гостију. 

 Од укупно 181.885 ноћења : 

o 128.223 ноћења или 70,49 % је остварено у Атомској бањи Горња Трепча 

o 53.632 ноћења или  29,51 %  у осталим местима  на подручју Града 

 од 137.318 ноћења домаћих гостију : 

 107.133 ноћења или 78,01 % је остварено у Атомској бањи Горња Трепча 

 30.185 ноћења или 21,99 %  у осталим местима  на подручју Града 

 од 44.557 ноћења странаца : 

 21.090 ноћења или 47,33 %  је остварено у Атомској бањи Горња Трепча 

 23.467 ноћења или 52,67 %  у осталим местима  на подручју Града 

 

У 2018. години , у односу на 2017. годину, укупан број гостију већи је за 3.969 гостију или за 

8,39 % ( домаћих  више за 4,84 %, страних за 14,45 % ), а укупан број ноћења већи је за 6.849 

или  3,76 % ( домаћих више за 0,83 %, страних за 12,56 % ) 

  

Према анализи структуре иностраних туриста (број долазака и ноћења) урађеној 

у сарадњи са хотелијерима у Чачку који су доставили податке за 2018.  годину, 

евидентирано је значајно повећање броја туриста и остварених ноћења  из Немачке, 

Румуније, Бугарске, БиХ, Хрватске, Словеније, Чешке, Кине.  
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Увод  
 Овчарско-кабларска клисура је проглашена за заштићено подручје I категорије, Предео 

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

из Чачка.  

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

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

Овчарско-кабларске клисуре установљени су режими заштите II степена (542 ha) и III степена 

(1707 ha). Границе заштићеног подручја дефинисане су Уредбом Владе Републике Србије. 

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

клисура“ за период 2012-2021 (сагласност Министарства приордних ресурса, рударства и 

просторног планирања бр. 353-02-148/2013-02 од 15.07.2013.године) донет је  Програм 

управљања Предела изузетних одлика  „Овчарско кабларска клисура“ за 2018. годину, на који 

је сагласност дало Министарство заштите животне средине број: 353-02-56/2018-03 од 

23.04.2018.год. Реализацију Програма управљања суфинансирало је Министарство заштите 

животне средине на основу Уговорао суфинансирању бр.401-00-00542/18-04 од 11.06.2018. 

године.  

 Према Програму управљања Предела изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура за 

2018. годину спроведене су следеће активности: 

 1. Заштита и чување 

 2. Одржавање и обележавање заштићеног подручја 

 3. Презентација  

 4. Мониторинг 

 5. Управљање рибарским подручјем 

 6. Рад са посетиоцима 

 7. Унапређење туристичке понуде 

    

 Послове у заштићеном подручју управљач  ЈУ „Туристичка организација Чачка“ 

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

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

кабларске клисуре“, кординатор послова заштите природе, главни чувар, два чувара 

заштићеног подручја,  два рибочувара, информатор у инфо центру. Правни и финансијско-

књиговодствени послове обављају се у заједничкој служби установе.  

 Програм управљања за 2018.годину није испуњен у целини због недостатка 

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

амбијента за реализацију нашег програма. 

 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 
 

 I  ПРИОРИТЕТНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ  НА  

    УПРАВЉАЊУ ПРИРОДНИМ ВРЕДНОСТИМА 

 

 1.1.Чување надзор 

 Током  2018. године чуварску службу чинила су два чувара заштићеног подручја, два 

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

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

заштићених подручја, лиценце за рибочувара, положен стучни испит из области против 

пожарне заштите, положен испит за руковаоца чамца и возачки испит Б категорије.Чуварска 

служба опремљена је теренским возилом Lada Niva, чамцем, фотоапаратом, дигиталном 

камером, двогледима, ноћним дурбином, а канцеларија рачунаром са АДСЛ интернет 

прикључком и штампачом.. 



32 

 

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

у зависности од периода године и актуелних појава на терену. У 2018. години евидентирани 

су грађевински радови на једном новом обекту и радови на реконструкцији или проширењу 3 

постојећа објекта. На основу записника чувара  поднета је једна прекршајна пријава из 

области заштите животне средине,  2 прекршајне пријаве за прекршаје у области рибарства, 5 

пријава републичкој грађевинској инспекцији и 1 пријава републичкој инспекцији за 

шумарство и ловство. Постигнут је добар ниво сарадње са МУП-ом, републичким 

инспекторима за заштићена подручја и рибарство и републичком грађевинском инспекцијом. 

 Спроведена је набавка ванбродског мотора за чамац чуварске службе. Чувари су 

добили нове униформе у складу са важећим правилником. Набављене су нове лампе, а до 

краја године биће замењени мобилни телефони. Набавка новог возила није спроведена, а 

трошкови поправке постојећег су изузетно високи те је у наредној години ново возило један 

од приоритета. 

 

 1.2.Одржавање и обележавање 
 Очекивано је да ће током године бити завршена нова студија заштите која ће донети и 

делимичну промену спољних граница, као и граница по режимима заштите, што би условило 

значајан рад на овој активности. Међутим нова студија није завршена, а стање на терену је 

такво да су старе ознаке добро видљиве те нисмо предузимали радове на овом плану. 

          Постављене су две табле које усмеравају посетиоце ка видиковацу на Каблару . 

           

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

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

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

Вреће за прикупљање отпада обезбедили смо преко ЈКП „Комуналац“ тако да није било 

потребе за издвајање посебних средстава за ову активност. 

 Град Чачак је крајем прошле године из фонда заштите животне средине финансирао 

набавку специјалног пловила за сакупљање плутајућег отпада на хидроакумулацији  

Међувршје. Висина тада одобрених средстава није била довољна да се пловило комплетира, 

односно да се набави погонски ванбродски мотор те пловило није било у функцији. Један од 

приоритета за наредну годину је набавка ванбродског мотора и стављање у функцију овог 

пловила. 

 У сарадњи са ЈКП „Комуналац“ почетком године у Овчар Бањи је формирано 

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

по врстама. На овај начин је решен вишегодишњи проблем уређења локације за одлагање 

отпада у насељу Овчар Бања који поспешује систем селекције и рециклаже отпада на 

територији града Чачка.  Активност је финансирало ЈКП „Комуналац“ Чачак. 

 Редовно се организује одвоз прикупљеног отпада у импровизоване контејнере дуж 

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

Није било трошкова за поправку мобилијара. 

 

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

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

третиран само најужи део насеља. 

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

(мај-август) са пет радника и јавног рада са 4 радника (јул-октобар) успео да третира друге 

запуштене површине у Овчар Бањи. Поред тога радило се на одржавању рибарске стазе, 

путног појаса на путевима ка манастирима Никоље, Јовање и Успење, као и на путу ка 
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Рошцима. Током пролећа и лета у више наврата услед великих вода на Западној Морави на 

територији ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ бележили смо појаве већих количина отпада 

на водотоку или приобаљу. Током извођења јавних радова 15 радних дана утрошено је на 

прикупљање овог отпада. 

 

1.5.Против пожарна заштита 

 У 2018. години забележене су две појаве пожара и интервенција ватрогасне екипе.  

Први пожар на викендици Зорана Василијевића у Међувршју када је изгорео кров објекта и 

две просторије, причињена велика материјална штета. Узрок није поуздано утврђен, али 

основано се сумња на електро инсталације. 

 Други пожар на литици Овчара, источна падина, између манастира Вазнесење и врха 

Овчара. Упркос изузетним напорима ватрогасаца и чуварске службе нисмо успели да се 

пробијемо до локације пожара. Пожар се сам угасио.  

Према Плану заштите од пожара ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ стручни испит 

из против пожарне обуке положили су чувари заштићеног подручја и рибочувари. Вршено је 

и редовно сервисирање ватрогасне опреме.  

 

 II ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ  НА УПРАВЉАЊУ 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИМ ВРЕДНОСТИМА 
 

 Управљач је током целе године био на услузи посетиоцима пружајући неопходне 

информације и услуге водича. Успостављена је добра комуникација са монаштвом са свим 

манастирима, а посебно са Никољем, Вазнесењем, Благовештењем, Сретењем и Светом 

Тројицом. 

 

 III УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА  

 

 3.1. Задаци и активности на заштити и управљању шумама 

 Управљач је кроз рад чуварске службе пратио активности субјеката који газдују 

шумама.  

 Поднета је једна пријава републичком инспектору за шумарство због сече 

недозначених стабала на Овчару. 

 

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

 Чуварска служба прати активности ловачких удружења чија су ловишта делом унутар 

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

Примећен је значајно већи број дивљих свиња на простору  ПИО „Овчарско-кабларска 

клисура“. Нису забележене недозвољене активности ловаца у 2018. години. 

 Управљање рибарским подручјем спроводи се на основу Годишњег програма 

управљања рибарским подручјем ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ за 2018.годину на који 

је сагласност дало Министарство пољопривреде и заштите животне средине бр. 324-07-

89/2017-04 од 30.01.2018.године. У складу са наведеним програмом реализовано је 

порибљавање акумулације Међувршје, Дана 22.11.2018. године на локацији манастир Никоље 

извршено је порибљавање са 500 кг шаранске рибље млађи узраста 1+. Рибљу млађ 

испоручило је предузеће „Рибњичарство“ д.о.о. Сремска Каменица. 

 

 3.3.Задаци и активности на заштити, развоју и управљању водама 

 Хидролошке прилике у 2018. години обележиле су велике промене протока Западне 

Мораве услед смењивања кишних и сушних периода. Први и четврти квартал карактеришу 

изузетно мали протоци, док је средином године бележен проток изнад просечних вредности. 
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Завод за јавно здравље на захтев управљача урадио је анализу квалитета воде Западне 

Мораве, хидроакумулација Међувршје на узорцима узетим дана 29.05.2018. године у периду 

неповољних хидролошких прилика и појави мањег помора рибе бабушка. Резултати анализе 

нису указали на узрок угинућа. На основу већине параметара вода Западне Мораве у том 

тренутку припада III класи еколошког потенцијала, али у односу на амонијум јоне и нитрите 

припада IV класи еколошког потенцијала. Добијени резултати још једном указују на проблем 

отпадних вода у читавом сливу Западне Мораве. 

 

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

земљиштем 

 Започети договори у вези рада на евидентирању аутихтоних сорти воћа на територији 

села која гравитирају заштићеном подручју.  

 

 3.5. Активности на заштити и коришћењу споредних шумских производа 

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

коришћењу споредних шумских производа. 

 

  

IV ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ  НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ И 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
 4.1.Мониторинг и научноистраживачке активности 

 

Активност 1: ИСТРАЖИВАЧКИ КАМП 

 Камп младих истраживача ове године није реализован. 

 

Активност 2: ИСТРАЖИВАЊЕ И МОНИТОРИНГ ФАУНЕ ИНСЕКАТА. 

 Истраживање фауне инсеката у 2018. години обављено је у сарадњи са Удружењем за 

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

картирању врста који се сматрају прироритетним за заштиту у Европској Унији и обухваћене 

су Прилозима „Директиве о стаништима“. Током истраживачких активности  на 846 налаза 

регистровано је укупно 313 врста инсеката. Ове године је по први пут забележено и 

присуство 62 врсте које су нове за фауну клисуре. Са аспекта програма Натура 2000 значајни 

су налази 5 врста (Zerynthia polyxena, Lycaena dispar, Euplagia quadripunctaria, Lucanus 

cervus, Calosoma sycophanta). 

 

Активност 3: МОНИТОРИНГ ФАУНЕ ПТИЦА ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКЕ КЛИСУРЕ 

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

састојале су се из неколико сегмената.  

 1. Међународни цензус птица водених станишта (IWC): 

 Међународни цензус птица водених станишта је глобални програм који се спроводи 

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

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

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

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

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

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

релевантни подаци о значају одређених водених тела за миграторне и зимујуће популације 

птица. Ову активност управљач спроводи у континуитету од 2011.године. Током зиме 2018. 

године на водама у Србији углавном је бележен  мањи број птица у односу на претходне 
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године, а тако је стање и у ПИО „Овчарско-кабларска клисура“. Занимљиво је да је забележен 

већи број врста него претходних сезона, али укупни број једники је мањи. То се пре свега 

односи на број Anas platyrhynchos (глувара)  и Phalacrocorax carbo (велики вранац), док је бројност 

Fulica atra (лиска) у константном порасту. 

 

Табела 1. Преглед регистрованих врста током зимског цензуса 

RB VRSTA JEZERO  

OVČAR 

BANJA 

JEZERO 

MEĐUVRŠJE 

Brana 

Međuvrsje 

- 

Vavedenje 

UKUPNO 

1. Anas platyrhynchos (gluvara)    284   

2. Anas creca (krdža)  50   

3. Anas strepera (čegrtuša)  2   

4. Ardea cinerea (siva čaplja)  16   

5. Tadorna tadorna (šarena utva)  2   

6. Aythya ferina (riđoglava patka)  10   

7. Aythya fuligula (ćubasta patka)  2   

8. Aix galericulata (mandarinka)  1   

9. Casmerodius albus (velika bela čaplja)  11   

10. Phalacrocorax carbo (veliki vranac)   154   

11. Phalacrocorax pygmeus (mali vranac)  76   

12. Tachybaptus ruficollis (mali gnjurac)  3   

13. Fulica atra (liska)  177   

14. Gallinula chloropus (barska kokica)  1   

15. Cignus olor (labud grbac)  2   

16. Cinculus cinculus (Voden kos)  4   

17. Motacilla alba(Bela pliska)  1   

18. Motacilla cinerea (Potočna pliska)  1   

 UKUPNO PTICA  797   

 

2. Сезонско маркирање птица: 

У 2018. години настављено је са методолошким истраживањем птица у Овчарско-

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

наведеним, циљеви овог програма су подразумевали спровођење методолошких истраживања 

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

јесење сеобе као и маркирање птица стандардним металним прстеновима ради ефикаснијег 

праћења врста на селидбеним коридорима. Овај програм спроведен је у сарадњи са 

Друштвом за заштиту и проучавање птица Србије. Током седмодневног прстеновачког кампа 

крајем септембра и почетком октобра, рађено је на маркирању птица. Извештај о резултатима 

рада на кампу биће достављен управљачу до 15.12.2018. године. 

 

3. Програм заштите шумске сове:  

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

спроводи у ПИО „Овчарско-кабларска клисура“. Током 2018. године наставили смо са 

спровођењем главних активности овог програма који се састоји из: обилазака постојећих 

кутија за гнежђење,  као и поправка и замена постојећих кутија. Гнежђење је забележено у 17 

кутија од 44 кутије које су биле „исправне“ односно доступне птицама.  Ове године нисмо 

успели ускладити термине обилазака са неким од лиценцираних прстеновача те нисмо 

вршили прстеновање јединки.  
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Припремљен је материјал (текст и фотогафије) за проспект поводом 10 година 

програма заштите шумске сове у ПИО Овчарско-кабларска клисура“ који ће изаћи до краја 

године.   

 Обиласци кутија за сове су усклађивани са активностима чуварске службе те нису 

постојали додатни трошкови.  

 

Активност 4:  ИСТРАЖИВАЊЕ СПЕЛЕОЛОШКИ ОБЈЕКТИ 

Почетком године добили смо информацију да је Град Чачак партнер на једном 

међународном пројекту и да ће током 2019.године из средстава тог пројекта финансирати рад 

на иницијалном истраживању спелеолошких објеката. Имајући у виду чињеницу да ћемо 

током наредне године имати обезбеђена средства из другог извора финансирања нисмо у овој 

години покретали рад на овој активности. 

 

Активност 5: МЕТЕОРОЛОШКА МЕРЕЊА 

 Подаци са аутоматских метеоролошких станица које су лоциране на локацијама Овчар 

Бања и врх Каблара се редовно обрађују и архивирају. Формира се прва база метеоролошких 

података осматраних директно на локацијама у Овчарско-кабларској клисури. У овом 

извештају навешћемо само пар података са метеоролошких станица. На врху Каблара 

минимална температура ваздуха -13,8о С забележена је  27. фебруара, а максимална 

температура је 29,9о С је измерена  12. јуна. Највећа количина падавина у једном дану 

забележена је 2.августа 33,0 mm. У Овчар Бањи минимална температура ваздуха -16,7о С 

забележена је 1. марта, а максимална температура је 33,6о С је измерена је 12. јуна. Највећа 

количина падавина забележена је у јуну 145,4 mm.  

Током године на метеоролошкој станици Каблар замењен је сензор за мерење 

количине и интензитета падавина. 

 

Активност 6: МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

 У периоду октобар-децембар спроводи се мониторинг квалитета ваздуха на 

локацијама Овчар Бања и манастир Јовање. Мониторинг врши Завод за јавно здравље Чачак, 

а резултати ће бити достављени управљачу до 25.12.2018. године. 

 

Активност 7: ТЕРЕНСКЕ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 

 Стручне службе Завода за заштиту природе Србије  су прикупљале податке активности  

у оквиру активности ревизије студије заштите и разматрања потенцијала за евентуално 

проширење граница постојећег заштићеног подручја. Терени у трајању од по три радна дана 

реализовани су у марту. Планирано је да  до краја 2018. години буде завршена израда нове 

студије заштите. 

  

 4.2.  Едукација 

Успостављена је добра сарадња са друштвом „Сове на опрезу“ која је резултирала 

низом активности. У оквиру „Европског викенда посматрања птица“ приредили смо, у два 

дана 06.10. и 07.10. 2018. године,  излете са преко 350 учесника. Као и прошле године ово су  

били најмасовнији излети у Србији у склопу ове међународне манифестације. Осим 

посматрања птица водених станишта на акумулацији Међувршје, организовано је предавање 

на тему „Природне одлике ПИО „Овчарско-кабларска клисура“, изложба кутија за гнежђење 

сова и посета прстеновачком орнитолошком кампу. Превоз ученика финансирало је Друштво 

за заштиту и проучавање птица Србије. Управљач је обезбедио просторије у школи за 

изложбу, посету прстеновачком кампу и пловидбу катамараном током које су учесници излета 

имали прилику да упознају птице водених станишта. 

Захваљујући сарадњи са професорима основних школа и НВО за наведене активности 
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нисмо утрошили додатна средства, а која нису већ урачуната кроз друге трошкове. 

Радује податак да све већи број наставника и професора основних и средњих школа из 

окружења изводи ученике на „теренску“ наставу у ПИО „Овчарско-кабларска клисура“. 

Службе управљача дају стручну и логистичку помоћ свакој групи ученика. За сада предњаче 

ОШ „Милица Павловић“, ОШ „Драгиша Мишовић“, ОШ „Вук Караџић“ и ОШ „Свети Сава“ 

из Чачка. Позитивни утисци 

  

V ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 

 
 5.1.Активности и учешће управљача на просторном планирању, изградњи и 

уређењу грађевинског земљишта, инфраструктурног планирања и уређења, изградњи 

рекреативне инфраструктуре, на санацији подручја и сл. 

 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на иницијативу 

управљача покренуло је  израду Просторног плана подручја посебне намене  за Овчарско-

кабларску клисуру. Обрађивач плана је Институт за архитектуру и урбанизам Србије. 

Половином године организован је поступак јавног увида, након чега је нацрт Плана упућен 

на сагласност у надлежна министарства. Очекује се да до краја године Просторни плана 

подручја посебне намене  за Овчарско-кабларску клисуру буде усвојен.  

 

 5.2.Уређење простора око инфо центра и јавног тоалета 

 Санирано је стање паркинга код јавног тоалета насипањем и ваљањем терена. Радове 

финансирао Град Чачак. Простор око новог инфо- центра је оплемењен жардињерама и 

сезонским цвећем. Трошкови опремања овог простора су збирно прказани у трошковима 

реконструкције и опремања објекта новог инфо центра.  

 

 5.3.Уређење приступне стазе до видиковца Каблар 

 Видиковцу на Каблару је могуће приступити са две стазе. Једна води преко коте 885, 

па гребеном ка видиковцу и погодна је за планинаре, али за посетиоце који су мање спремни 

може бити непријатна. Друга стаза води нешто ниже, без јаког успона, готово да је равна. Ове 

године смо ту стазу прилагодили и обележили за ширу групу посетилаца.   

 

5.4. Oпремање везишта за чамце 

У циљу регулисања питања коришћења чамаца и њиховог сидрења у доњој зони 

акумулације Међувршје покренута је активност постављања-инсталирања везишта за чамце 

које би се састојало од 4 плутајуће платформе димензија 6 х 2m, односно укупне дужине 24 m 

и ширине 2m. Свака платформа се састоји од две пластичне цеви пуњене тврдопресованим 

стиропором које су „носећи“ елементи и горње правоугаоне конструкције која је у функцији 

газишта. Платформе се надовезују једна на другу. Спроведен је поступак јавне набавке мале 

вредности и до краја године се очекује завршетак посла. 

 

5.5. Реконструкција и доградња локалног некатегорисаног пута у Врнчанима 

Град Чачак је инвеститор радова на реконструкцији и доградњи постојећег 

некатегорисаног пута у Врнчанима. Ради се о првој деоници дужине око 2,5 км, док се у 

2019. години предвиђа наставак радова на другој деоници дужине око 3,2 км, Завршетком 

ових радова добија се квалитетна саобраћајница која повезује села Рошци и Врнчани са 

државним путем I Б реда бр. 23 Чачак-Ужице. Вредност радова на првој деоници је око 

120.000.000,00 динара. Радове изводи предузеће „Ratko Mitrović construction“ d.o.o Čačak. 

Радови се изводе у складу са Решење о условима заштите природе 03 Број: 019-2195/2 од 28. 

08. 2018.године и Решењем о грађевинској дозволи ROP-CAC-24007-CPI-2/2016 од 

03.07.2018. год. 
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. VI ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 

 6.1.Активности  на промоцији вредности заштићеног подручја 

Промоција Овчарско-кабларске клисуре организована је путем видео презентација, 

дистрибуцијом и поделом штампаних публикација, у медијима и на следећим сајмовима: 

 Београд IFFTA, фебруар 2018. 

 Берлин ITB, март 2018. 

 Ниш, април 2018. 

 Крагујевац, новембар 2018. 

 

 Посете новинара, блогера ТВ екипа 

 Туристички новинари из Немачке посетили су Овчарско-кабларску клисуру 09. јуна.  

 Репортажа о Овчарско-кабларској клисури снимана је у продукцији „САТ“ и емитована 

на „РТС“ телевизији половином јуна месеца. 

 У више наврата са екипом дописништва РТС из Чачка припремани су прилози о 

вредностима и значају заштићеног подручја који су емитовани у информативним емисијама 

(„Србија данас“ и „Дневник“). 

Манифестације, догађаји, такмичења 

Већ традиционалне Културно-уметничке и спортске приредбе организоване су и ове године: 

  „Калиграфско – иконописачка колонија“ организована је по пети пут. Колонију 

организује управљач уз стручну подршку академског сликара Божидара Плазинића и „Центра 

за визуелна истраживања“. Радови са ове и претходних колонија су власништво управљача и 

чувају се у депоу Међуопштинског историјског архива у Чачаку. 

„Дани патријарха Павла“ је манифестација проистекла из резбарске колоније „Крст 

и штап патријарха Павла“ и „Калиграфско-иконописачке колоније“. Ове године поред 

програма у манастиру Благовештење организована је и свечана академија у Дому културе у 

Чачку. Наредних година обе колоније ће да буду саставни део манифестације „Дани 

патријарха Павла“ која је од ове године добила своје огранке у Кућанцима, родном месту 

патријарха Павла и Никшићу. 

Регата је одржана у недељу 03. септембра 2018. године. Услед неповољних 

хидролошких и временских прилика током јула није било могуће организовати регату у 

старом термину. Ипак регата је одржана на самом крају летње сезоне и  по већ устаљеном 

програму  стартовала је из Међувршја, а након око четири сата пловидбе и забаве учесници 

су „упловили“ у Овчар Бању. Према подацима организатора учествовало је 25 пловила са око 

250 чланова посаде. Регата је протекла у одличној атмосфери, уз дружење, забаву и купање. 

Посебно радују извештаји редарске и спасилачке службе које ове године нису имале 

интервенција.  

„18. Илиндански пливачки маратон“ одржан је 20.08.2018. године у Овчар Бањи, 

јер  02.08. није било услова за такмичење због великог протока Западне Мораве. Одржане су 

две трке. Прва на програму је била Трка задовољства „Боривојева табла“ на 500 m где је 

учествовало 14 пливача. Најбољи су били Миа Вукићевић из Новог Пазар у женској, односно 

Алекса Дудуковић из Сомбора у мушкој конкуренцији. У трци на 2500 mм учествовала су 33 

пливача. Победници овогодишњег маратона су Јелена Јечански ПК „Војводина“ Нови Сад и 

Лазар Видић ПК „Напредак“ Крушевац.  

 Најбоље пласирани такмичари у апсолутној конкуренцији добили су пехаре, медаље, у 

главној трци и новачане награде, а медаљама су награђени и најуспешнији и по старосним 

категоријама. Такође су признања добили и Тара Вујовић (2010) из Ивањице најмлађи 

учесник Трке задовољства, МатејаМиленовић (2008) из Крушевца најмлађи учесник 

маратонске трке и најстарији учесник маратонске ттрке Срђан Стефановић (1951) из 
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Зрењанина. Маратонска трка  је бодована у оквиру Отвореног првенства Србије у даљинском 

и маратонском пливању „СРБ-ОПЕН КУП 2018“. 

Планинарско друштво „Каблар“ из Чачка организовало је две велике акције . 

Прва акција 31. марта поводом дана друштва окупила је преко 320 планинара и „23. Велика 

планинска трка“  одржана 15. септембра уз учешће око 450 планинара.  

Планинарско друштво „Железничар“ из Београда организовало је 4. новембра 

велику планинарску акцију са преко 500 учесника из целе Србије. 

Управљач је пружио логистичку подршку на овим акцијама. 

 Планинарски савез Србије и КЕС „Армадило“ из Чачка били су организатори 

такмичења у новој пењачкој дисциплини „драј тулинг“. Такмичење је одржано 03.11.2018. 

године као I коло отвореног Словеначко – Хрватско – Српског првенства у пењању у леду. 

Услови за такмичење и укупна организација били су на највишем нивоу. Такмичило се  око 

30 такмичара у женској и мушкој конкуренцији. 

 

Изложба фотографија са 3.ФОТО СКУПА  
Изабрани радови били су представљени на изложби фотографија коју је поводом 

организована 19. октобра - 3. новембра 2018.године у Дому културе у Чачку и уједно била 

почетак 3.ФОТО СКУПА. Селектор изложбе и аутор поставке је Слободан Пајић Пајо, а 

награђени су најуспешнији радови. 

НАГРАДЕ: 

Прва награда: СВЕТА ВРАТА ВЕЧНЕ ЉУБАВИ – Светлана Дингарац 

Друга награда: БАЊСКА АТРАКЦИЈА - Владимир Мијаиловић 

Друга награда: ПОРТРЕТ 01 – Ненад Карапавловић 

Трећа награда: СУСРЕТ – Јан Вало 

Трећа награда: КАБЛАР 03 – Иштван Вираг 

Трећа награда: ОК ДРВО – Драган Ђоловић 

         Похвала:  ОК КЛИСУРА 1 – Бранко Утвић 

         Похвала:  ПАТКА – Ивана Васојевић 

         Похвала:  ПОЗДРАВ ОВЧАРУ – Снежана Лерх 

         Похвала:  МОРАВСКА ТЕКСТУРА – Весна Мијаиловић 

Нови фото-скуп није организован.  

 

Такмичења спортских риболоваца 

Одржано је такмичење спортских риболоваца „Куп Чачка“. Такмичење је одржано на 

одводној вади ХЕ „Овчар Бања“ дана 23.09.2018. године. Такмичило се преко 40 риболоваца 

из Србије, Црне Горе, Македоније и Босне и Херцеговине. 

 

Издавачка делатност 

 Током године урађен је редизајн издања „Манастири Овчарско-кабларске клисуре“ и 

„Одмор у покрету“. У завршној фази је припрема новог броја „Бележника“ који ће изаћи до 

краја године.  

 

 6.2. Задаци и активности на развоју одрживог туризма 

 Након вишегодишњих напора да се обезбеде услови (локација, плански акти, дозволе 

и сл.) за изградњу Центра за посетиоце  показало се да реализација тог пројекта није и неће 

бити могућа у неколико наредних година. Да би управљач обезбедио свој објекат за рад 

служби у Овчар Бањи приступило се реконструкцији и опремању старог објекта бензинске 

пумпе који је пре пар година купио Град Чачак и дао га на коришћење Туристичкој 

организацији Чачка. Осим простора за нови инфо-центар и сувенирницу сада је ту и 

канцеларија службе управљача заштићеног подручја. Обим радова је превазишао очекивани 
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оквир што се одразило на мање активности на другим пољима, али су службе управљача 

коначно под „својим кровом“. 

Обилазак Овчарско-кабларске клисуре туристичким пловилима привлачи велики број 

посетилаца. Капацитет пловила и временске прилике су фактори који утичу на број 

посетилаца који користе ову услугу управљача заштићеног подручја. Према статистици коју 

водимо од прве године рада пловила (2012) ову годину можемо сврстати у просечно успешне 

са бројем посетилаца око просека. Оно по чему ће ова година бити упамћена је податак да су 

почетак и крај сезоне били на нивоу најбољих година, али да је због лоших временских 

услова у „шпицу“ сезоне забележен тек незнатан број вожњи. У 2018.години реализовано је 

115 вожњи са укупно 1928 посетилаца. 

 Број посетилаца заштићеног подручја је далеко већи. Највећа посета бележи се у мају 

са око 15000 посетилаца манастира Благовештење.  

 Успостављена је сарадња са агенцијом „Lavli travel“ из Београда која организује излете 

са посетом манастирима Овчарско-кабларске клисуре.  Примећено је велико интересовање за 

пешачке туре стазама на Овчару и Каблару. Поред организације „Србија за младе“ која у свом 

приграму има организовање пешачких тура на Каблар већ пар година, сада тај програм нуде 

„Јungle travel“ и „Explore Serbia“. 

 Приметан је велики број планинара који са својим планинарским друштвима или 

индивидуалнио, посебно викендом, али и другим данима обилазе стазе на Овчару и Каблару. 

Већ сада се може рећи да је рад на уређењу и обележавању стаза био оправдан и дасу 

резултати евидентни.  

 

          VII САРАДЊА 

 Сарадња са НВО организацијама је на све бољем  нивоу. То се огледа кроз број 

организација са којима се сарађује и на реализованим активностима. Готово да нема 

активности на терену у коју није укључена нека НВО. 

 

 VIII ПОСЕБНИ ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ 

 

  IX Финансирање 
 Према реализованим финансијским трансакцијама до 05.12.2018. године Програм 

управљања за 2018. годину реализован је са 104,39% у односу на планиране расходе. 

Међутим како није реализовано више планираних активности, а током године се појавила 

могућност за реализацију неких активности које нису биле планиране, то је проценат 

реализације програма  око 65 %. 

          Наплата накнада за коришћење заштићеног подручја реализована је са 125,19 %, а до 

краја године може се очекивати да ће наплата премашити очекиван износ. Резултат добре 

наплате долази као последица редовних уплата од стране  правних лица и наплате дуговања 

физичких лица, из претходних година, путем утуживања.  Накнаде за коришћење заштићеног 

подручја у реализованим активностима учествују са 50,23%. 

         Субвенције за реализацију програма управљања искоришћене су (до 08.12.) 91,98%, што 

чини учешће субвенција у укупном износу реализованих активности од 9,61%. 

 Како је реализација дела активности у току, те нису вршена плаћања за послове који 

нису завршени, а већ сада је извесно да ће до краја године бити реализовани то ће Програм 

бити реализован у већем проценту од приказаног. Такође средстава субвенција биће 

реализована у већем проценту. 

        Према одредбама Закона о заштити природе и оснивачког акта ЈУ „Туристичка 

организација Чачка“ финансирање заштићеног подручја се обезбеђује из: 

 Буџета Републике Србије 
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 Буџета локалне самоуправе 

 Накнада за коришћење заштићеног подручја 

 Прихода остварених у обављању делатности и управљања заштићеним подручјем 

 Донација, поклона и помоћи 

 Других извора у складу са законом 
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

,,ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЧАЧКА'' 

ЗА 2018.ГОДИНУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чачак, фебруар 2019. 
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  

Ј.У.,,Туристичка организација Чачка'' 

 за 2018.годину 

 
 

Финансирање установе се врши из буџета Града Чачка, сопствених прихода и прихода из 

других извора. Финансирање је вршено у складу са финансијским планом за 2018. годину. 

Структура финансирања по економској класификацији детаљно је приказана у даљем тексту 

овог финансијског извештаја. 

 

 

СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2018.ГОДИНИ 
 Извор прихода Износ Учешће у % 

1. Буџет Града Чачка    

Заштита животне средине (Град Чачак) 

33.971.472,77 

1.200.000,00 
63,76% 

2. Сопствени приходи 14.645.653,88 26,55% 

3. Приходи из других извора 5.344.206,74 9,69% 

 УКУПНО: 55.161.333,39 100% 

 

 

 

Структура сопствених прихода у 2018. години 
Извор прихода Износ 

Накнаде ОКК (правна лица) 10.717.397,43 

Накнаде ОКК (физичка лица - викендице, чамци, сплавови) 1.558.568,09 

Сајам образовања - индекс 349.999,86 

Остало (дозволе за риболов, планинарске мапе, улазнице за  

заштићено подручје и катамаране, сувенири, приход од камате,...) 

2.019.688,50 

 

УКУПНО: 14.645.653,88 

 

 

 

Структура прихода из других извора у 2018. години 
Извор прихода Износ 

1. Министарство заштите животне средине 2.120.000,00 

2. Министарство трговине, туризма и телекомуникација 500.000,00 

3. Национална служба за запошљавање 1.130.086,62 

4. Пренета неутрошена средства из ранијих година 1.594.120,12 

 УКУПНО: 5.344.206,74 
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Трошкови - буџетска средства 01.01.2018.-31.12.2018. 

 

 

Конто Опис Извршена 

средства 

 ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА  

 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ 

ТУРИЗМА 

 

ПЛАТЕ 

411111 Плате по основу цене рада ( за 8 радника ) 6.135.857,77 

411115 Додатак за време проведено на раду (минули рад) 145.742,34 

411117 Накнада за време привремене спречености за рад (боловање) 10.342,79 

Укупно :                                                                                                                      6.291.942,90 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

412111 Допринос за пензијско и инвалидско ( за 8 радника ) 755.152,73 

412211 Допринос за здравствено осигурање ( за 8 радника ) 324.086,54 

412311 Допринос за осигурање од незапослености ( за 8 радника ) 47.196,09 

Укупно:                                                                                                                       1.126.435,36 

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 

414311 Отпремнина приликом одласка у пензију (1 радник) 215.635,90 

414312 Отпремнина (технолошки вишак – 1 радник) 81.683,49 

414411 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 40.000,00 

Укупно:                                                                                                                       337.319,39 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 500.000,00 

Укупно:                                                                                                                       500.000,00 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

416111 Јубиларна награда за 4 радника (са порезом) 400.000,00 

Укупно:                                                                                                                        400.000,00 

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

421111 Трошкови платног промета 60.000,00 

421211 Услуге за електричну енергију 317.206,97 

421221 Природни гас 176.151,41 

421311 Услуге водовода и канализације 10.609,08 

421324 Одвоз отпада 10.705,89 

421325 Услуге чишћења 183.040,00 

421411 Фиксни телефон 128.078,45 

421412 Интернет 12.459,85 

421414 Услуге мобилног телефона 174.578,47 

421419 Остале услуге комуникације (џпс) 41.979,25 

421421 Пошта 128.358,00 

421512 Осигурање возила 23.572,00 

421513 Осигурање опреме 12.240,90 

421521 Осигурање запослених 49.998,01 

421619 Закуп осталог простора ( канцеларија у О.бањи и инфо центар) 74.519,34 

421622 Закуп административне опреме (штампач у боји) 85.167,60 

Укупно:                                                                                                                         1.488.665,22 

 

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 
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422111 Трошкови дневница на службеном путу у земљи 158.867,26 

422131 Трошкови смештаја на службеном путу у земљи 126.153,00 

422199 Остали трошкови за пословна путовања у земљи ( паркинг, путарина...) 19.530,00 

422211 Трошкови дневница на службеном путу у иностранство 111.489,56 

422221 Трошкови превоза на службеном путу у иностранство 42.121,00 

422231 Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство 40.656,00 

Укупно:                                                                                                                        498.816,82 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

423111 Услуге превођења 22.970,20 

423211 Услуге за израду софтвера 24.000,00 

423221 Услуге одржавања рачунара 156.832,64 

423291 Остале компјутерске услуге- ( копирање, тонери) 101.812,00 

423321 Котизација за семинаре 11.880,00 

423322 Котизација за стручна саветовања 25.900,00 

423323 Котизација за учествовање на сајмовима туризма 400.910,44 

423431 Услуге рекламе и пропаганде 23.000,00 

423432 Објављивање тендера и информативних огласа 13.641,41 

423441 Медијске услуге радија и телевизије 25.200,00 

423449 Остале медијске услуге 20.000,00 

423591 Накнаде члановима управног и надзорног одбора 89.860,01 

423911 Остале опште услуге – (банери за римске терме) 462.000,00 

423911 Остале опште услуге - (елаборат за слатинску бању) 400.000,00 

423911 Остале опште услуге - (макета за римске терме) 300.000,00 

423911 Остале опште услуге - (инфо табле на Каблару) 144.000,00 

423911 Остале опште услуге - (опремање штанда на сајмовима туризма ) 300.000,00 

423911 Остале опште услуге - (обележавање локалитета у ОКК ) 195.000,00 

Укупно:                                                                                                                        2.717.006,70 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 

424611 Услуге очувања животне средине – (мониторинг праћења квалитета 

ваздуха) 

199.825,00 

Укупно:                                                                                                                          199.825,00 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

425119 Материјал и услуге за одржавање објеката – (бехатон око инфо центра 

у Овчар бањи) 

429.300,00 

425191 Текуће поправке и одржавање објеката – уређење Каблара (стазе и 

степенице)  

449.999,99 

425211 Механичке поправке 113.409,27 

425212 Поправке електричне и електронске опреме 449,00 

425219 Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 40.823,61 

425222 Рачунарска опрема 1.799,00 

425229 Остале поправке и одржавање административне опреме 10.629,12 

Укупно:                                                                                                                        1.046.409,99 

МАТЕРИЈАЛ 

426111 Канцеларијски материјал 64.089,14 

426311 Стручна литература за запослене 80.000,00 

426411 Бензин 297.219,98 

426413 Уља и мазива 2.780,02 

426811 Хемијска средства за чишћење 40.324,98 

426812 Инвентар за одржавање хигијене 555,00 
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426819 Остали материјал за одржавање хигијене 7.099,51 

426821 Храна 1.620,00 

426822 Пића, кафа, чај 13.735,58 

426911 Потрошни материјал 22.341,00 

Укупно:                                                                                                                         529.765,21 

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

465111 Остале текуће дотације и трансфери (10% држави од  зарада) 722.130,83 

Укупно:                                                                                                                          722.130,83 

ПОРЕЗИ, ТАКСЕ 

482251 Судске таксе 52.899,33 

Укупно:                                                                                                                         52.899,33 

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 

483111 Новчане казне и пенали по решењу судова 716.297,41 

Укупно:                                                                                                                         716.297,41 

КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 

511393 Израда дрвених клупа-печурака за одмор (3 комада) 295.812,00 

Укупно:                                                                                                                          295.812,00 

АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА 

512211 Намештај за инфо центре  124.096,80 

512212 Клима уређаји и врата 79.098,00 

512241 Електронска опрема – видео надзор за римске терме 495.681,00 

512921 Моторна опрема – мотор за чамац 151.000,00 

512931 Уграђена опрема - бојлер 32.041,20 

512932 Тезге за манифестације 590.880,00 

512932 Понтонска платформа за марину и фингер за везивање чамаца у ОКК 1.004.120,00 

Укупно:                                                                                                                         2.476.917,00 

УКУПНО:УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА                                                             19.400.243,16                                                                                                                            

 

 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ  

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

421211 Услуге за електричну енергију – Купусијада 50.000,00 

421211 Услуге за електричну енергију – Плодови западног Поморавља 19.905,20 

421211 Услуге за електричну енергију – Сабор фрулаша 20.000,00 

Укупно :                                                                                                                     89.905,20 

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 

422111 Трошкови дневница на службеном путу у земљи-Сабор фрулаша 5.116,49 

Укупно :                                                                                                                      5.116,49 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

423911 Остале опште услуге – штампа промотивног материјала 975.376,80 

423911 Остале опште услуге – Сабор фрулаша у Прислоници 1.499.764,76 

423911 Остале опште услуге – Купусијада у Мрчајевцима  1.999.999,01 

423911 Остале опште услуге – Дани слатинске бање у Слатини  249.432,36 

423911 Остале опште услуге – Фијакеријада у Прељини 200.000,00 

423911 Остале опште услуге – Плодови западног Поморавља у Заблаћу 399.920,00 

423911 Остале опште услуге – Шумадијска краљица у Горњој Трепчи 199.952,15 

423911 Остале опште услуге – Дани Атенице 200.000,00 

423911 Остале опште услуге – Дани Горње Трепче 200.000,00 
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423911 Остале опште услуге – Дани Љубића 300.000,00 

423911 Остале опште услуге – Ивањдански котлић у Доњој Трепчи 98.765,00 

423911 Остале опште услуге – Дани српске кајсије у Миоковцима 249.952,05 

423911 Остале опште услуге – Бунгур фест 199.960,00 

413911 Остале опште услуге - Карусел 1.272.199,83 

423911 Остале опште услуге – Аеро митинг у Прељини 199.654,71 

423911 Остале опште услуге – Сајам експо у Прељини 250.000,00 

423911 Остале опште услуге – фестивал Прича у Чачку 2.390.000,00 

423911 Остале опште услуге - Гулашијада 192.233,20 

423911 Остале опште услуге – Летњи дани у Чачку 77.000,00 

423911 Остале опште услуге – Етно фест 400.000,00 

423911 Остале опште услуге – Дани Патријарха Павла 498.944,60 

423911 Остале опште услуге – Дани калиграфије и иконописа у О.бањи  149.940,00 

423911 Остале опште услуге – Златни појас Чачка 1.800.000,00 

423911 Остале опште услуге – Мото викенд 100.000,00 

423911 Остале опште услуге – Светосавске свечаности 150.000,00 

Укупно:                                                                                                                        14.253.094,47 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

425119 Материјал за поравке и одржавање објеката – Купусијада  39.600,00 

Укупно:                                                                                                                        39.600,00 

МАТЕРИЈАЛ 

426111 Канцеларијски материјал – Сабор фрулаша у Прислоници 20.000,00 

426111 Канцеларијски материјал – Купусијада у Мрчајевцима 20.000,00 

426111 Канцеларијски материјал – Плодови западног Поморавља у Заблаћу 5.000,00 

426411 Гориво – Сабор фрулаша у Прислоници 30.000,00 

426411 Гориво – Купусијада у Мрчајевцима 50.000,00 

426811 Хемијска средства за чишћење - Сабор фрулаша у Прислоници 8.467,01 

426811 Хемијска средства за чишћење - Купусијада у Мрчајевцима 13.189,98 

426811 Хемијска средства за чишћење - Плодови запад. Поморавља у Заблаћу 5.000,00 

426819 Материјал за одржавање хигијене – Купусијада у Мрчајевцина 8.150,00 

426822 Кафа, чај, вода, сокови -  Сабор фрулаша у Прислоници 11.502,07 

426822 Кафа, чај, вода, сокови - Купусијада у Мрчајевцима 7.204,39 

426822 Кафа, чај, вода, сокови - Плодови западног Поморавља у Заблаћу 5.000,00 

Укупно:                                                                                                                        183.513,45 

УКУПНО-ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ                                                          14.571.229,58 

УКУПНО ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА                                                                        33.971.472,74                                                                                                  

   

 ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ЗАШТИТА ПРИРОДЕ  

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

425191 Адаптација објекта за намене инфоцентра у Овчар бањи (сувенирница) 1.200.000,00 

Укупно:                                                                                                                         1.200.000,00 

УКУПНО-ЗАШТИТА ПРИРОДЕ                                                                                             1.200.000,00 

УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА                                                                         35.171.472,77 
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ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ 2018.година 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА 

Екон. 

клас. 

 

ОПИС 

2018 2018  

2/1 

  1. 2.  

  План Извршење  Индекс 

411000 Плате и додаци запослених 6.600.000,00 6.291.942,90 95,33 

412000 Социј. допр.на терет послодавца 1.180.000,00 1.126.435,36 95,46 

414000 Социјална давања запосленима 260.000,00 40.000,00 15,38 

414300 Социјална давања -отпремнине 1.200.000,00 297.319,39 24,77 

415000 Накнаде трошкова за запослене 500.000,00 500.000,00 100 

416000 Јубиларне награде 400.000,00 400.000,00 100 

421000 Стални трошкови 1.670.000,00 1.488.665,22 89,14 

422000 Трошкови путовања 500.000,00 498.816,82 99,76 

423000 Услуге по уговору 3.150.000,00 2.717.006,70 86,25 

424000 Специјализоване услуге 200.000,00 199.825,00 99,91 

425000 Текуће поправке и одржавање 1.130.000,00 1.046.409,99 92,60 

426000 Материјал 550.000,00 529.765,21 96,32 

465000 Остале дотације и трансфери 800.000,00 722.130,83 90,27 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 100.000,00 52.899,33 52,90 

483000 Новчане казне по решењу судова 2.000.000,00 716.297,41 35,81 

511000 Зграде и грађевински објекти 300.000,00 295.812,00 98,60 

512000 Машине и опрема 2.576.000,00 2.476.917,00 96,15 

 СВЕГА: 23.116.000,00 19.400.243,16                                                                                                                            83,93 

 

Планирана средства буџета за 2018.годину                            23.116.000,00 

Извршена средства из буџета за 2018.годину                         19.400.243,16  

Разлика                                                                                         3.715.756,84      
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ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ 

2018.година у односу на 2017.годину 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА 

Екон. 

клас. 

 

ОПИС 

 

2018 

 

 

2017 

 

 

2/4 

  1. 2. 3. 4.  

  План Извршење План Извршење Индекс 

411000 Плате и додаци запослених 6.600.000 6.291.942,90 6.285.000 5.881.038,04 106,99 

412000 Социј. допр.на терет послодавца 1.180.000 1.126.435,36 1.125.000 1.052.705,47 107,00 

414000 Социјална давања запосленима 260.000 40.000,00 200.000 37.252,00 107,37 

414300 Социјална давања -отпремнине 1.200.000 297.319,39 1.000 0,00 / 

415000 Накнаде трошкова за запослене 500.000 500.000,00 450.000 450.000,00 111,11 

416000 Јубиларне награде 400.000 400.000,00 260.000 253.243,69 157,95 

421000 Стални трошкови 1.670.000 1.488.665,22 1.600.000 1.266.771,88 117,52 

422000 Трошкови путовања 500.000 498.816,82 300.000 297.931,12 167,43 

423000 Услуге по уговору 3.150.000 2.717.006,70 1.833.769 1.767.301,81 153,74 

423000 Услуге по угов.-Стратегија града 0,00 / 610.000 550.000,00 / 

424000 Специјализоване услуге 200.000 199.825,00 100.000 / / 

425000 Текуће поправке и одржавање 1.130.000 1.046.409,99 1.060.000 1.027.979,19 101,79 

426000 Материјал 550.000 529.765,21 540.000 505.679,49 104,76 

465000 Остале дотације и трансфери 800.000 722.130,83 800.000 770.215,15 93,76 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 100.000 52.899,33 100.000 54.861,00 96,42 

483000 Новчане казне по решењу судова 2.000.000 716.297,41 3.500.000 487.802,98 146,84 

511000 Зграде и грађевински објекти 300.000 295.812,00 580.000 278.000,00 106,41 

512000 Машине и опрема 2.576.000 2.476.917,00 400.000 400.000,00 619,23 

 СВЕГА: 23.116.000 19.400.243,16                                                                                                                            19.744.769 15.080.781,82 128,64 

 

 

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

Екон. 

Клас. 

 

ОПИС 

 

2018 

 

2017 

  1. 2.  

  Планирна 

средства 

Извршена  

средства 

План 

 

421000 Стални трошкови-Купусијада 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

421000 Стални трошкови-Плодови з.Поморавља 20.000,00 19.905,20 20.000,00 

421000 Стални трошкови Сабор фрулаша 20.000,00 20.000,00 0,00 

422000 Трошкови путовања-Сабор фрулаша 20.000,00 5.116,49 30.000,00 

423000 Услуге по уговору-штампа 1.000.000,00 975.376,80 800.000,00 

423000 Услуге по уговору-Сабор фрулаша 1.500.000,00 1.499.764,76 1.500.000,00 

423000 Услуге по уговору-Купусијада 2.000.000,00 1.999.999,01 1.800.000,00 

423000 Услуге по уговору-Слатинска бања 250.000,00 249.432,36 200.000,00 

423000 Услуге по уговору-Фијакеријада 200.000,00 200.000,00 200.000,00 

423000 Услуге по уговору-Плодови з.Поморавља 400.000,00 399.920,00 315.000,00 

423000 Услуге по уговору-Шумадијска краљица 200.000,00 199.952,15 100.000,00 

423000 Услуге по уговору-Дани Атенице 200.000,00 200.000,00 0,00 
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423000 Услуге по уговору-Дани Горње Трепче 200.000,00 200.000,00 0,00 

423000 Услуге по уговору-Дани Љубића 300.000,00 300.000,00 100.000,00 

423000 Услуге по уговору-Ивањд.котлић 100.000,00 98.765,00 100.000,00 

423000 Услуге по уговору-Дани кајсије 250.000,00 249.952,05 300.000,00 

423000 Услуге по уговору-Бунгур фест 200.000,00 199.960,00 115.000,00 

423000 Услуге по уговору-Карусел 1.273.000,00 1.272.199,83 500.000,00 

423000 Услуге по уговору-Аеро митинг 200.000,00 199.654,71 200.000,00 

423000 Услуге по уговору-Сајам експо 250.000,00 250.000,00 300.000,00 

423000 Услуге по уговору-бициклом кроз СЦГ 0,00 0,00 50.000,00 

423000 Услуге по уговору-Прича 2.500.000,00 2.390.000,00 1.500.000,00 

423000 Услуге по уговору - Гулашијада 200.000,00 192.233,20 100.000,00 

423000 Услуге по уговору – Летњи дани у Чачку 100.000,00 77.000,00 100.000,00 

423000 Услуге по уговору-Етно фест 400.000,00 400.000,00 0,00 

423000 Услуге по уговору – Дани Патријарха Павла 500.000,00 498.944,60 300.000,00 

423000 Услуге по уговору-Дани калиграфије  150.000,00 149.940,00 150.000,00 

423000 Услуге по уговору-Златни појас Чачка 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 

423000 Услуге по уговору – Мото скуп 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

423000 Услуге по уговору – Светосавске свечаности 150.000,00 150.000,00 0,00 

425000 Текуће поправке-Купусијада 40.000,00 39.600,00 50.000,00 

426000 Материјал-Сабор фрулаша 70.000,00 69.969,08 70.000,00 

426000 Материјал-Купусијада 100.000,00 98.544,37 100.000,00 

426000 Материјал-Плодови з. Поморавља 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

 СВЕГА: 14.758.000,00 14.571.229,61 9.165.000,00 

 

Планирана средства буџета за 2018.годину                            14.758.000,00 

Извршена средства из буџета за 2018.годину                         14.571.229,61 (98,73%) 

Разлика између планираних и извршених средстава              186.770,39      

 

 

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ 

 

ПРОГРАМ: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ПОДРУЧЈА СА ПРИРОДНИМ СВОЈСТВИМА 

 

Екон. 

клас. 

 

ОПИС 

 

2017 

  1. 2. 

  Планирна 

средства 

Извршена  

средства 

425000 Текуће поправке и одржавање-сувенирница 1.200.000,00 1.200.000,00 

 СВЕГА: 1.200.000,00 1.200.000,00 

 

 

УКУПНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА: 

Планирана средства за 2018.годину                                       39.074.000,00 

Извршена средства за 2018.годину                                         35.171.472,77  

Разлика између планираних и извршених средстава         3.902.527,23  (90,01%)    
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Трошкови – сопствена средства и други извори  01.01.2018.-31.12.2018. 

 

Конто Опис Износ 

ПЛАТЕ 

411111 Плате по основу цене рада (за 11 запослених) 6.382.363,54 

411111 Плате по основу цене рада-Минист. животне средине ( за 3 чувара) 1.340.000,00 

Укупно:                                                                                                                              7.722.363,54 

ДОПРИНОСИ 

412111 Допринос за пензијско и инвалидско 741.065,79 

412111 Допринос за пензијско и инвалидско-Министарство животне средине 160.900,00 

412211 Доприно за здравствено осигурање 313.307,68 

412211 Доприно за здравствено осигурање-Министарство животне средине 69.050,00 

412311 Допринос за незапосленост 45.161,73 

412311 Допринос за незапосленост-Министарство животне средине 10.050,00 

Укупно:                                                                                                                             1.339.535,20 

НАКНАДЕ У НАТУРИ 

413161 Паркинг 41.326,00 

Укупно:                                                                                                                                  41.326,00 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

415112 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 209.705,68 

Укупно:                                                                                                                             209.705,68 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 

416111 Јубиларне награде 33.328,26 

Укупно: 33.328,26 

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

421111 Трошкови платног промета 52.299,31 

421211 Услуге за електричну енергију 24.684,82 

421221 Природни гас 26,30 

421311 Услуге водовода и канализације 593,20 

421325 Услуге чишћења 18.524,00 

421411 Фиксни телефон 2.160,00 

421412 Интернет 27.354,06 

421414 Услуге мобилног телефона 0,03 

421419 Остале услуге комуникације (џпс) 2.198,00 

421421 Пошта 2.843,15 

421429 Остале ПТТ услуге-брза пошта 320,00 

421512 Осигурање возила 23.080,00 

421522 Здравствено осигурање запослених 1.982,40 

421619 Закуп осталог простора (Дом културе) 18.000,00 

Укупно:                                                                                                                            174.065,27 

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 

422111 Трошкови дневница на службеном путу у земљи 130.585,78 

422131 Трошкови смештаја на службеном путу у земљи 47.525,20 

422199 Остали трошкови за службена путовања у земљи (путарине, паркинг..) 17.694,00 

422211 Трошкови дневница за службени пут у иностранство 44.866,38 

422221 Трошкови превоза за службени пут у иностранство   40.147,42 

422231 Трошкови смештаја на сл.путу у иностранство 73.163,80 

422293 Накнада за употребу сопственог аутомобила 15.945,74 
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422299 Остали трошкови за сл.пут у иностарнство (паркинг, улазнице, карте...) 30.071,68 

Укупно:                                                                                                                            400.000,00              

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 

423111 Услуге превођења 25.629,60 

423291 Остале компјутерске услуге (услуге копирања, тонери) 22.896,00 

423322 Котизација за стручна саветовања 15.000,00 

423391 Издаци за стручне испите (полагање стручног испита из 

противпожарне заштите за 5 чувара у ОКК) 

127.800,00 

423413 Услуге штампања публикација 1.050,00 

423419 Остале услуге штампања (штампање дозвола за риболов, плакати) 134.327,44 

423432 Објављивање тендера и информативних огласа 48.690,57 

423439 Услуге рекламе и пропаганде 22.980,00 

423449 Медијске услуге 44.000,00 

423531 Услуге вештачења 10.000,00 

423539 Правне услуге – судски извршитељ 363.295,93 

423591 Накнаде члановима управног одбора 66.457,52 

423599 Остале стручне услуге 6.000,00 

423621 Угоститељске услуге (смештај и исхрана гостију) 390.941,50 

423711 Репрезентација 84.080,00 

 

 

423911 

Остале опште услуге  ( пливачки маратон, Овчарско-кабларска регата,   

услуге превоза, манифестација Бг манифест , опремање штанда на 

сајмовима туризма, графички дизајн, брендирање инфо центара, 

графичко преобликовање брошура, припрема за штампу, штампа и 

монтажа банера, манифестације, порибљавање језера у ОКК, изложба 

фотографија, аквизиција података са аутоматских метеоролошких 

станица  Овчар бање и Каблара...) 

 

 

2.367.277,44 

 

423911 Остале опште услуге - јавни радови у Овчар бањи 1.112.086,62 

423911 Остале опште услуге – Министарство животне средине 

Публикација о гнежђењу шумске сове у ОКК 

        50.000,00 

423911 Остале опште услуге – Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација ( за Сабор фрулаша Србије) 

500.000,00 

Укупно:                                                                                                                          5.392.512,32 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 

424221 Услуге културе 11.200,00 

424231 Услуге спорта 10.000,00 

424351 Остале медицинске услуге (преглед чуварске службе)  16.000,00 

424611 Услуге очувања животне средине – мониторинг инсеката 73.482,00 

424611 Услуге очувања животне средине – Министарство животне средине 

Наставак истраживања и мониторинг фауне инсеката у ОКК 

120.000,00 

424631 Геодетске услуге-снимање катастарско топографске ситуације у КО 

међувршје 

120.000,00 

424911 Остале специјализоване услуге-Министарство животне средине 

Наставак мониторинга фауне птица на подручју ОКК 

120.000,00 

424911 Мониторинг фауне птица 32.232,00 

424911 Остале специјализоване услуге-израда акта процене ризика у заштити 

лица, имовине и пословања 

180.000,00 

424911 Теренско сервисирање метеоролошке станице на Каблару 17.086,00 

Укупно:                                                                                                                         700.000,00 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 



  53 

425112 Столарски радови 9.542,40 

425113 Молерски радови 13.670,99 

425115 Радови на водоводу и канализацији 53.819,37 

425117 Електричне инсталације 9.537,60 

425119 Материјал за текуће поправке и одржавање 73.215,98 

425211 Механичке поправке 268.424,18 

425219 Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај 108.684,08 

425222 Поправке рачунарске опреме 3.399,00 

425223 Поправке електронске опреме 6.500,00 

425227 Поправке и одржавање административне опреме 37.499,40 

425241 Одржавање опреме за заштиру животне средине 12.800,00 

Укупно:                                                                                                                         597.093,00 

МАТЕРИЈАЛ 

426111 Канцеларијски материјал 3.460,00 

426121 Расходи за радну униформу – чуварска служба у ОКК – 

Министарство животне средине 

150.000,00 

426121 Расходи за радну униформу 8.606,11 

426129 Расходи за радну униформу 45.864,00 

426129 Расходи за радну униформу-јавни радови 18.000,00 

426131 Цвеће и зеленило 3.500,00 

426311 Стручна литература за запослене 22.219,50 

426411 Бензин 138.119,18 

426411 Бензин - Министарство животне средине 100.000,00 

426413 Мазива 5.860,00 

426811 Хемијска средства за чишћење 2.792,00 

426822 Пића 27,00 

426911 Потрошни материјал 65.770,83 

426912 Резервни делови 845,00 

426913 Алат и инвентар 5.548,50 

Укупно:                                                                                                                         570.612,12 

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

465112 Остале текуће дотације и трансфери       678.922,71  553.922,06 

Укупно:                                                                                                                         678.922,71 

ПОРЕЗИ И ТАКСЕ 

482131 Регистрација возила 40.835,00 

482211 Републичке таксе 104.420,00 

482231 Градске таксе 1.100,00 

482251 Судске таксе 9.828,00 

Укупно:                                                                                                                         156.183,00 

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

511321 Сувенирнице (радови, прикључци...) 1.207.332,78 

511394 Израда приступне пешачке стазе до платоа на видиковцу ,,Каблар'' 68.800,01 

Укупно:                                                                                                                         1.276.132,79 

МАШИНЕ И ОПРЕМА 

512211 Намештај за инфо центре 131.314,95 

512212 Уградна опрема 14.716,67 

512232 Телефони 2.280,00 

512241 Електронска опрема 50.366,40 
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512932 Монтирана опрема 197.383,98 

Укупно:                                                                                                                           396.062,00 

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 

523111 Залихе робе за даљу продају 300.000,00 

Укупно: 300.000,00 

ЗБИР:                                                                                                                                            19.987.842,16 

 

 

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ– СОПСТВЕНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА 

– 2018. година 

 

Екон. 

Клас. 

 

ОПИС 

 

2018 

 

 

  1. 2. 2/1 

  План Извршење Индекс 

411000 Плате и додаци запослених 8.930.000,00 7.722.363,54 86,48 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1.594.000,00 1.339.535,20 84,04 

413000 Накнаде у натури-паркинг 50.000,00 41.326,00 82,65 

414000 Социјална давања запосленима 50.000,00 0,00 / 

415000 Накнаде трошкова за запослене 350.000,00 209.705,68 59,92 

416000 Јубиларне награде 35.000,00 33.328,26 95,22 

421000 Стални трошкови 600.000,00 174.065,27 29,01 

422000 Трошкови путовања 400.000,00 400.000,00 100 

423000 Услуге по уговору 4.915.700,00 4.892.512,32 99,52 

423000 Услуге по уговору-Министарство туризма 500.000,00 500.000,00 100 

424000 Специјализоване услуге 700.000,00 700.000,00 100 

425000 Текуће поправке и одржавање 600.000,00 597.093,00 99,52 

426000 Материјал 760.000,00 570.612,12 75,08 

465000 Дотације и трансфери 800.000,00 678.922,98 84,87 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 400.000,00 156.183,00 39,05 

483000 Новчане казне по решењу суда 10.000,00 0,00 / 

511000 Зграде и грађевински објекти 1.320.000,00 1.276.132,79 96,68 

512000 Машине и опрема 955.000,00 396.062,00 41,47 

523000 Залихе робе за даљу продају 300.000,00 300.000,00 100 

 СВЕГА: 23.269.700,00 19.987.842,16 85,90 

 

Планирана средства за 2018.годину                                      23.269.700,00 

Извршена средства за 2018.годину                                       19.987.842,16     

Разлика између планираних и извршених средстава        3.281.857,84 
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СОПСТВЕНА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА 

 ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ 

2018.година у односу на 2017.годину 

 

 

Екон. 

Клас. 

 

ОПИС 

 

2018 

 

2017 

 

 

2/4 

  1. 2. 3. 4.  

  План Извршење План Извршење Индекс 

411000 Плате и додаци запослених 8.930.000 7.722.363,54 8.500.000 7.858.965,00 98,26 

412000 Социј. допр.-на терет послод. 1.594.000 1.339.535,20 1.522.000 1.372.632,66 97,59 

413000 Накнаде у натури-паркинг 50.000 41.326,00 50.000 45.751,00 90,33 

414000 Социјална давања запосленима 50.000 0,00 950.000 934.979,34 / 

415000 Накнаде трошкова за запослене 350.000 209.705,68 500.000 396.289,11 52,92 

416000 Јубиларне награде 35.000 33.328,26 / / / 

421000 Стални трошкови 600.000 174.065,27 700.000 190.158,80 91,54 

422000 Трошкови путовања 400.000 400.000,00 600.000 281.925,84 141,88 

423000 Услуге по уговору 4.915.700 4.892.512,32 4.634.400 2.882.767,53 169,72 

423000 Услуге по уговору-Мин.туризма 500.000 500.000,00 / / / 

424000 Специјализоване услуге 700.000 700.000,00 1.151.000 785.110,00 89,16 

425000 Текуће поправке и одржавање 600.000 597.093,00 400.000 153.074,99 390,07 

426000 Материјал 760.000 570.612,12 1.218.000 763.079,89 74,78 

465000 Дотације и трансфери 800.000 678.922,98 1.000.000 684.582,74 99,17 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 400.000 156.183,00 500.000 183.239,46 85,23 

483000 Новчане казне по решењу суда 10.000 0,00 200.000 0,00 / 

511000 Зграде и грађевински објекти 1.320.000 1.276.132,79 7.000.000 0,00 / 

512000 Машине и опрема 955.000 396.062,00 100.000 31.550,89 1.255,31 

523000 Залихе робе за даљу продају 300.000 300.000,00 / / / 

 СВЕГА: 23.269.700 19.987.842,16 29.025.400 16.564.107,25 120,67 

 

 

Министарство заштите животне средине 
 

 

Са Министарством  заштите животне средине Ј.У.,,Туристичка организација Чачка'' 

склопила је  уговор о суфинансирању Програма управљања Предела изузетних одлика 

,,Овчарско – кабларска клисура'' у износу од 2.120.000,00 динара. 

 

Средства субвенција односе се на период 01.01.2018.-31.12.2018. године и утрошена су 

за следеће намене: 

1.Чување,одржавање и презентација заштићеног подручја-1.830.000,00 

-бруто зараде 3 чувара-1.500.000,00 

-гориво,мазиво и одржавање возила и пловила чуварске службе -100.000,00 

-бруто зарада стручног лица за израду управљачких докумената-80.000,00 

-набавка униформи за чуваре-150.000,00 

 

2.Праћење и унапређење стања заштићеног подручја-290.000,00 

-наставак истраживања и мониторинга фауне инсеката-120.000,00 

-наставак мониторинга фауне птица-120.000,00 

-заштита шумске сове-50.000,00 
 



Muuucrapcrry je 28.01.2019. roAVHe AocraBJbeH.{eraJbaH rasneuraj o H3Bprxer6y
yrcBopeHl4x nocJroBa, Kao r4 $rEnaHcnjcru useeurraj ca cyMapHon cnequ$uxaqrajonr yrporrrKa
yrcBopeHl4x cpeAcraBa, AeraJbHI4M cuequ$uraqujanra u nparehou $aHaHcujcxoM AoKlMeHraqujonr
( 4orase o cnpoBeAeHau januuna ua6asralaa r4 Apyry AoKyMeHraur{jy o ras6opy uajnoromrrajer
Ao6aeJ6aqa ca uajnaame rpr,r rroHyAe, $ororraje par{yHa , r.r3BoAa, yroBopa Lt Apyra MepoAaBHa

AoKyMeHTa) us xojrax ce Moxe yrBpAr4rr4 Aa cy 4o6rajena cpeAcrBa HaMeHcKH yrpoueHa, npeMa
yfoBopy r4 rro3r.{Tr4BHr4M nporfl4cr,rMa.

Ycranoea je y 2}l8.roAuuz vtMara 2l pagauxa ua HeogpeleHo BpeMe, l-or pa4Harca Ha

ogpeleno u I -or paAHr,rKa no Yronopy o rroBpeMeHr,rM 14 rrpaBpeMeHrrM rrocJroBr4Ma.

J.V.,,Typucru
AHpe_uq2

oprauu:aqrzja t{aqKa"

ljuu Jaronrseerzh
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