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IIPEIMET: Mum.mere

lpa4crcoj ynpaBlz 3a crpf{He nocJloBe Cnynmrune, lpa4ouaveJrH}rKa u lpagcrcor reha 4ocranreH
je llporpau paaa JY ,,Typncruura opranl4saqnja r{aqKa" za 2021. roAr4Hy. Hane4ena clpm6a je
AocraBl4na vtcrvt, uo cnyx6eHoj AyxHocru, lpa4cnoj yupaera 3a JroraJrHrr eKoHoMcxH pa:eoj -
lpyuer sa npaherre rocJIoBHe noJrr{TaKe jarnux npe4yaeha paAr{ Aararba MrrrrrJlerba lpa4crorvr nehy
fpala rlaqKa.

lpyna sa npaherre noc.IIoBHe TIoJILITT.IKe janHrax npegyseha je o6asJbara xoucynraqrzje ca
YcranoeoN{, pailu e$uraurocrLr y pa1y, ycMeH}rM ryreM, Na 6u ce Aomno 4o llporpanla pagia 3a
2021. rogr{Hy ycarnarrreuor ca rporrttcLrMa xoju peryn}rruy HaBeAeuy uarepujy.

Har<on carJleAaHor llporpaua paaa JY ,,TypxcuauKa opraHr{3auuja rlaqra" sa2020. roApruy, xoju je
AocraBJbeH laua 15.12.2024. ro,{IrHe, lpa4uca yrpaBa 3a noKaJrnr{ eKoHoMcrr.r pasnoj AocraBJba
cre4ehe:

MIIIIIJbEIbE

r{:ranorr,r 31. craB 1. 3axona o rypN:u,v (..C:r. rlacuar PC"" 1712019). npe4nlrf euo je ga
TypucrurrKe opraHu3aquje jeguur{rre JroKanHe ca\roynpaee noc:ryjy y cxnaAy ca flpon]rcr.rua xojaua
ce ypelyjy janHe c:ryN6e.

9,uatrou 32. 3arosa o ryplr3My (,.C,r. r"uacHHK PC", 1712019). cpegcrBa 3a par rypr4crurrKr.rx
opraHlr3alIuja nrory ce o6e:6ef LrBarr4I13 cpelcrara 6y'uera Peuy6.nure Cp6raje, cpeAcraBa 6y1lera
ayroHox,{He noxpajl.rue, cpeAcraBa 61'Uera jerulnuUa JroKarne caMoynpaBe, gonaquja, ilpuJlora u
cnoH3opcraaa nol,tahplx [1 crpaHr{x [paBHux z (ru:aqxr.rx nrirra H npyrr.rx r.{3Bopa, y cxnaly ca
3aKOHOM.

(DnnaHclijcru nraH fiporpaua pa:fa JaeHe ycraHoBe "Typucruura opraHr43auuja tla.{Ka" za 2021.
roII{Hy ypaf eH je y cx,ra.4y ca npeAnorou O4.,ryxe o 6yqery rpaga r{a.{xa za2020. rolr.rHy.

flporpan paga Janue vcraHoBe "TyprzcruuKa opraHu3aquja r{aqxa" Haqar za2O2L ro4nHy, carpxpr
y ilprnory loAummu llporpalt yflpaBJ'barla rpenenoM r.r3y3erHux oAnr.rKa "Onvapc-rco-xa6lrapcxa
r<.nnc1,pa" za 2021. rotrI{Hy ul.rju nocryrrax laBama carnacHocria ypef yje r{JIaH 54. crae 4. 3axoua o
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3alrrrlru rprpoAe (,,Cr. rnauu.rr PC", 6poj3612009, 88/2010,9112010-ucnp.,1412016 u9512018 -
ap.raxon).
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rrpegJroroM Ogryrce o 6yqery rpaAa rla.rrca sa202l. roArrny.
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[Ia ocrionl'qxaHa 36. crag L raqKa 15). a y Be3H ca rr:raHoil{ 39. cras 2. u qranou 41.

craB 4. 3arosa o rypr*s{y (."Cnyx6errn r.'racru}rr( PC" 6poj l7l2}1F) H qrana 16. Crar;vra
Typnctnuxe opraHr43auuje Cp6nje, .taje ce

IPETXOAHA CAUTACHOCT

Jaenoj rvcraHoBu ,.Typucrnuxa opraHu3aqxja t{aura., Ha rxoHoruerLe nporpaua pana n
fli]aHa [poMorHB]IHx aKTI{BHocrH. y .de.ry rrJaHa flpoMor}IBHtrx aKTHBHocrn. :a 2021. roAtrHy.
y3 Hano[IeHy .qa ]ICri4 luopa 6uttt ycffllabeH ca rpeHyrHoM enllgeMno,'rogI6orr curyaqxjoM J-
Pen5,d,rNqn Cp6njn.

06pa:,:oxerse

JY ..Typncu4qxa opraHu:aqnja Llaqra" ce odparu,ra Typucrnrnoi oprarnn:laqujlr
Cp6uje 3axreBou 34.[aBar*e nperxo.{He car]racHocru Ha Ao}rouetre nporpa${a pala N H,,raHa
npoMorHBHHx aItrHBHocrH, y Aery [naHa npo]uorHBHrrx aKTuBHocrH. :a 202I. rogaHy. 6poj
2354 o,r 10. 12.?020. ro.drrHe, y nplrJrory rojer je AocraBHJa Heonxoruy ;lorvueHraqrjy.

llocr,,'-naj;.hr no rrperlre'rHoM 3axreBy, Typnctruxa opranr.rsaqnja cp6uje je
KoHcraroBara ga llporparvr pa.ua H ITJIaH npoMornBrrxx aKTkrBrrocrn" y len). 11jraga
TIpOMDTHBHI{X aKT[lBrIocrI{. 3a 202L rortr.ruy Jy ,, Typucruvxa opraun:aqlrja on11rTHHe
tlaqNa", unje y cynporHocru ca rrlaHoBnua r"r nporpaur]rMa trporrorr{Bnux aKTr{BHocrH
Typmcruuxe opraxu:aquje Cp6uje. Ha ocHoBy .reraje nperxoAHa car,racHocr rara.

Illau npoltorl{BHI'Ix aKrBHHcru ,rITO y ;Ieji}' opraHr,rsaqu.je uaHusecraqllja rtrje ce
oAHoce aa cneqltSnqHocra nojeluHux JITO. xuje 6ao npeguer pa3MarpalLa. oSsuponr ga
t{crH Hrrcy cac'raBHr{ .{eo rnaHa t{ nporpar{a Typucrnvre opraHra:raquje cp6uje.
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Јавну установу “Туристичка организација Чачка” (у даљем тексту: Установа), основала је Скупштина 

општине Чачак, Одлуком о оснивању  установе “Туристичка организација Чачка” (Сл. лист општине 

Чачак, број 12/1997. године). 

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

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

одредбама позитивних прописа. 

            На функцију директора именован је Војин Јаковљевић одлуком Скупштине града број 06-

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

 На основу Уредбе о заштити предела изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура (Сл. 

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

подручја Овчарско-кабларска клисура, као поверене послове. 

  

  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 ( “Сл.гласник РС”, бр. 36/2009, 

88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016 и 95/2018 - др. закон). У управљању заштићеним подручјем 

установа је дужна да: 

 - чува заштићено подручје и спроводи прописане режиме заштите 

 - унапређује и промовише заштићено подручје 

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

– Уредбом 

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

филмова, постављање привремених објеката на површинама у заштићеном подручју и даје 

друга одобрења у складу са законом и актом о унутрашњем реду и чуварској служби 

 - обезбеди надзор над спровођењем услова и мера заштите природе 

- прати кретање и активности посетилаца и обезбеђује обучене водиче за туристичке посете 
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- води евиденцију о природним вредностима и о томе доставља податке Заводу за заштиту 

природе 

- води евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који представљају 

фактор угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о томе доставља податке надлежном  

министарству и Заводу за заштиту природе 

- у сарадњи са Републичком инспекцијом и органима безбедности спречава све активности и 

делатности које су у супротности са актом о заштити-Уредбом и које представљају фактор 

угрожавања и девастације заштићеног подручја 

- донесе акт о накнадама за коришћење заштићеног подручја, уз сагласност надлежног 

министарства 

- води евиденцију о непокретностима са подацима од значаја за управљање заштићеним 

подручјем 

 - врши и друге послове утврђене одредбама закона и акта о заштити-Уредбе. 

Установа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима које јој припадају по 

Уставу, закону и овом Статуту. 

Установа је уписана у судски регистар код Привредног суда у Краљеву, решењем тог суда  ФИ број- 

919/98. 

             

1.1 Организација управљања 

  

 Директора Установе именује и разрешава оснивач. Одлуком  Скупштине града број 06-85/17-I 

од 6,7,8,9,12,13. и 16. јуна 2017.године на функцију вршиоца дужности директора ЈУ “Туристичка 

организација Чачка” именован је Војин Јаковљевић, а  на функцију директора именован је одлуком 

Скупштине града број 06-122/18-I од 8, 11. и 12.06. 2018.године. 

Директор Установе именује се јавним  конкурсом. 

Одлуку о расписивању конкурса доноси Управни одбор Установе. 

 Управни одбор Установе има председника и 4 члана . Председник и 2 члана Управног одбора су 

представници оснивача, а два члана, као представнике запослених, предлажу запослени у установи по 

спроведеном изјашњавању. Решењем о именовању Управног одбора који је донела Скупштина града, 

у Управни одбор ЈУ “Туристичка организација Чачка” именовани су за председника Борко Радовић – 

представник оснивача, за заменика председника  – Драган Јовановић, представник оснивача, а за 

чланове- Милош одосијевић, представник оснивача и представници запослениих у  установи - Ивана 

Јањић и Александар Никитовић .  

 Надзорни одбор има председника и два члана. Председник и један члан Надзорног одбора су 

представници оснивача именовани на период од 4 (четири) године, а један члан је представник 

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

Надзорни  одбор ЈУ “Туристичка организација Чачка” именовани су за председника - Александар 

Терзић, представник оснивача, а за чланове - Бранисав Вукајловић,  представник оснивача и Валентина 

Јаковљевић, представник запослених. 
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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. 

  

1.4 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. 
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ВИЗИЈА  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧАЧКА 

 
 Визија Туристичке организације Чачка је да  ово подручје буде позиционирано као једна од 
најважнијих туристичких дестинација у Србији, уз уважавање свих специфичности простора, историје, 
културе и осталих ресурса за развој туризма. Сходно томе, план позиционирања града требало би да 
на бољи начин валоризује квалитет туристичке понуде, очуване природне и антропогене ресурсе, 
људске ресурсе и веће укључење локалне заједнице.   
 

            ТУРИСТИЧКИ ПРОИЗВОДИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЧАЧКА 
 

 Програмом развоја туризма Града Чачка дефинисани су туристички производи на територији 

града. Туристички производ дестинације, односно дестинацијски производ је сложена категорија која 

би могла да се дефинише као збир свих природних и антропогених фактора у једној туристичкој 

дестинацији, односно збир свих природних и изграђених атракција, укупне понуде туристичке 

привреде на датом простору као и целокупне саобраћајне и комуналне инфраструктуре, трговинске 

мреже, садржаја за забаву и свих осталих садржаја са којима се туриста среће приликом боравка у 

дестинацији. 

 Актуелни туристички производ Чачка је условљен разноврсношћу, квалитетом и доступношћу 

атрактивних фактора или атракција, бројем, структуром и квалитетом смештајних капацитета, 

саобраћајном инфраструктуром у квалитативном и квантитативном смислу и укупним привредним 

активностима на овом простору. У том смислу, све атрактивне факторе можемо да поделимо на 

природне атрактивне факторе, антропогене атрактивне факторе са поделом на културно-историјско 

наслеђе, сакралне објекте, манифестације, затим комерцијалне и остале атрактивности овог простора. 

 Најзначајнији природни атрактивни фактори Чачка који у великој мери опредељују развој 

туризма јесу: 

 

• Овчарско-кабларска клисура као заштићено добро од изузетног значаја I степена - Предео 

изузетних одлика, кроз коју се у дужини од 15 км својим меандрима пробија Западна Морава и 

спаја Пожешку са Чачанском котлином. Овчарско кабларска клисура као спој природних и 

антропогених атрактивности представља јединствену атрактивност у овом делу Србије. Поред 

клисуре и планина Овчар и Каблар, по којима клисура носи име, природни атрактивни фактори 

који утичу на повећање укупне атрактивности клисуре јесу Овчар Бања са термоминералним 

изворима, чак 40 спелеолошких објеката од којих су најпознатији и најинтересантнији пећине 

Турчиновац и Кађеница, вештачка језера на Западној Морави (Међувршје, језеро у Овчар Бањи 

и Парменац) и богата флора и фауна захваљујући којој се ово подручје налази на IBA листи 

(Important Bird Area) и представља део је EMERALD мреже у Србији. 

 

• Термоминералне воде Атомске бање Горња Трепча, Слатинске и Овчар Бање 
По месту које тренутно заузима у бањском и здравственом туризму Србије посебно се издваја Атомска 

бања Горња Трепча захваљујући специфичним физичким и хемијским карактеристикама и присуству 

радиоактивних елемената. Атомска бања једина поседује смештајне и лечилишне капацитете који 

одговарају савременим потребама бањског, wellness и здравственог туризма. Слатинска, а посебно 

Овчар Бања, због дуге традиције и препознатљивости имена, имају природне потенцијале за развој 

бањског туризма с тим да је потребно извршити значајније инвестиције у смештајне и лечилишне 

капацитете као и у укупну понуду ових бања.  
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За сада, од смештајних капацитета, у Овчар Бањи постоји само Wellness центар Каблар и неколико 

приватних вила које не одговарају потребама интензивнијег развоја туризма у овој бањи. 

 

 

 Културно - историјско наслеђе као атрактивни фактор Чачка обухвата: 

 

• Археолошки локалитет Градина на Јелици, 8 км југозападно од Чачка, који представља 

остатке утврђеног града из VI века коме не знамо право име. Простор овог археолошког 

локалитета је био настањен знатно раније, још у неолиту, али само утврђење датира из VI века. 

Нажалост, због одношења и уништавања плоча са натписима, средином XX века начињена је 

велика штета овом локалитету, а можда је и заувек изгубљен траг о називу утврђења. У 

Народном музеју у Чачку налази се део покретних предмета са овог локалитета. 

 

• Археолошки локалитет Римске терме налази се у самом центру града, непосредно иза хотела 

Београд. Овај локалитет на коме се налази касноантичко купатило проглашен је спомеником 

културе и бригу о њему води Народни музеј у Чачку. Непосредно уз локалитет изграђен је плато 

са клупама. Он ће визуелно бити повезан са локалитетом који ће на тај начин бити доступнији 

посетиоцима Чачка. 

 

• Археолошки локалитет Остра-Соколица у селу Остра са утврђењем Соколица. Простор овог 

археолошког локалитета је насељаван још у метално доба па све до средњег века. Утврђење је 

саграђено крајем антике или у раном средњем веку. Поред наведених, на територији града Чачка 

је истражено преко 140 локалитета из праисторијског, античког, рановизантијског, 

средњовековног и турског периода. 

 

Као занимљиви могу да се издвоје и споменици који су посвећени различитим историјским догађајима 

и личностима: 

• Меморијални комплекс на брду Љубић са спомеником посвећен је једној од најважнијих 

битака Другог српског устанка која се ту одиграла и херојству Танаска Рајића који је 1815.г. 

погинуо у тој бици. У оквиру меморијалног комплекса налази се и споменик посвећен свим 

ратницима и догађајима из ослободилачких ратова Србије у XIX и XX веку. На кружном току у 

Љубићу налази се и споменик Танаску Рајићу који у испруженој руци држи кубуру и показује 

ка брду Љубић. 

• Споменик Хаџи-Продановој буни налази се у црквеној порти у Трнави. 

• Споменик Четири вере из 1934.г. у облику пирамиде од плавог камена са уклесаним 

православним крстом, католичким крстом, исламским полумесецом и Давидивом звездом са 

спомен костурницом налази се на чачанском гробљу, а посвећена је палим српским ратницима 

и њиховим непријатељима. 

• Споменик војводи Степи Степановићу код поште у Чачку у стојећем ставу, а који је окренут 

ка кући у којој је живео. На улици између споменика и куће налазе се плоче са називима битака 

у којима је учествовао. 

• Конак Господара Јована Обреновића, брата кнеза Милоша Обреновића, подигнут је 

1835.године, а занимљиво је да се на фасади налази осликан једини очувани грб Обреновића у 

Србији. Конак Јована Обреновића проглашен је 1979. године за културно добро од великог 

значаја 
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• Установе културе у Чачку имају велики значај за правилно управљање и чување културно-

историјског наслеђа овог краја, а најзначајније су Народни музеј у Чачку, Дом културе Чачак, 

Уметничка галерија ''Надежда Петровић'' чији саставни део је и Уметничка галерија ''Рисим'', 

Међуопштински историјски архив у Чачку и Градска библиотека ''Владислав Петковић Дис''. 

 

 

 Територија града Чачка обилује сакралним објектима који имају велики значај за овај крај   и  

Србију: 

• Богородица Градачка у Чачку – Храм вазнесења Христовог налази се у центру града и 

представља најстарију грађевину у Чачку. То је задужбина кнеза Страцимира, брата великог 

Жупана Стефана Немање и изграђена је у периоду од 1180.г. до 1190.г. 

• У Овчарко-кабларској клисури налази се сачувано 10 манастира који носе назив 

        ''Српска Света гора'', а изграђени су у периоду од прелаза из XIV у XV век до почетка        XVII 

века. 

• Поред наведених у значајније манастире на овом простору спадају и манастир Вујан који се 

налази на падинама истоимене планине и посвећен је архангелу Михајлу, затим манастир 

Јежевица у истоименом селу, а који је, по предању, задужбина краља Милутина и посвећен је 

Светом Николи и манастир Трнава у истоименом селу, а значајан је јер је ту 1814.г. подигнута 

хаџи-Проданова буна. 

 

 На простору града Чачка одржава се преко 70 манифестација различитог карактера током целе 

године. Неке од најпознатијих манифестација су Дисово пролеће, Купусијада у Мрчајевцима, Сабор 

фрулаша Србије - Ој Мораво, Међународни фестивал фолклора ''ЕтноФест", ''Карусел'', ''Дани 

патријарха Павла'', "Дани калиграфије и иконописа", и други. 

 

 

          ПРОМОЦИЈА И РАЗВОЈ ТУРИЗМА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 Aктивности у области промоције и развоја туризма Града Чачка биће усмерене ка дефинисању, 

промовисању и пласману туристичких производа.Туристичка организација ће спроводити активности 

и сарадњу између привредних и других субјеката у туризму који на непосредан начин, или посредно 

делују на унапређење развоја и промоцију туризма. 

 Туристичка организација Чачка наставиће промоцију различитих видова туризма и активности 

усмерити на интензивнији развој и унапређење одређених видова туризма, али и целокупне туристичке 

понуде града Чачка. 

 

  План промотивних активности 
 

 Домаће туристичко тржиште по најавама Светске туристичке организације, у 2021. години, биће 
најважније у опоравку туризма од последица изазваних пандемијом. Туристичка организација Чачка 
ће у том смислу планирати и промотивне активности, како би подстакли домаће туристе за боравак  на 
дестинацијма на подручју града Чачка. Такође, у плану је интензивирање промоције преко дигиталних 
платформи које ће се односити на домаће али и туристе из иностранства, како би били детаљно 
информисани о свим туристичким садржајима у граду Чачку, Овчарско-кабларској клисури, бањама, 
али и према најавама и новој понуди сеоских домаћинстава.  Промотивне активности ће такође бити 
организоване и кроз издавачку делатност, која представља важан вид комуникације са тржиштем и 
поред савремених трендова у дигиталној промоцији. 
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Издавачка делатност 

 

 Туристичка организација Чачка  планира да штампа издања  која чине брошуре, тематске мапе 

и остале публикације које се дистрибуирају у информативним центрима. У 2021. години биће 

штампана  издања и нови тиражи промтоивног материјала. Комплетан матетијал је релативно нов, 

припремљен и штампан у последње 2-3 године, тако да ће у наредној, 2021. бити обновљени тиражи 

постојећих актуелних издања и нових који ће се односити на Овчарско-кабларску клисуру и град Чачак. 

 

 

Планирана  штампана  издања у 2021. години 

Врста Назив Језичка варијанта 

Брошура Водич кроз најбољу храну и забаву - Чачак Српско- енглеска 

Брошура Чачак мој град Српско-енглеска 

Троделна 

једнолисна 

публикација 

Танаско Рајић   Српско-енглеска 

Брошура Бициклистичке и планинарске руте на подручју 

града Чачка 

Српско- енглеска 

Брошура Овчарско-кабларска клисура – Одмор у покрету 

 

Српски, енглески, немачки 

Троделна 

једнолисна 

публикација 

Овчарско-кабларска клисура – Све на једном 

месту 

Немачки 

Брошура Овчарско-кабларска клисура – Водич-смештај и 

ресторани 

Српско-енглеска 

Брошура Смештај у Чачку 

 

Српско-енглеска 

Брошура Чачак за младе 

 

Српски, енглески, немачки 

Мапа Туристичка мапа Чачка 

 

Српско-енглеска 

Брошура Верски туризам - Манастири чачанског краја   

 

Српски, енглески, руски 

Троделна 

једнолисна 

публикација 

Слатинска бања Српски 

лифлет-

флајер 

(Појединачне манифестације које се органиизују 

на подручју Чачка) 

Српски 

Бележник 

ОКК 

Издање посвећено  пределу изузетних одлика 

ОКК и његовим природним ресурсима 

 

Српски 

Тематске 

мапе 

Манастири Овчарско-кабларске клисуре 

Пешачке туре - Чачак 

Чачак – угоститељски објекти 

Фотосафари – видиковци у Овчарско-кабларској 

клисури 

Бања Горња Трепча – стазе здравља 

Српско-енглеска 
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 Планиране активности – промоција на домаћем  тржишту  
 
 На основу спроведених анкета у 2020. години (питања су се односила на садржаје туристичког 
боравка у Овчарско-кабларској клисури), добијени су резултати истраживања када је у питању више 
критеријума – категорија. У питању је старосна структура туриста, начин информисања о дестинацији 
у којој су боравили, мишљење о услугама  које су им на располагању, град/место из којег долазе, 
предлози за унапређење услуге. На основу добијених одговора, односно анализе ове анкете,  
промотивне активности ће се реализовати у циљу унапређења оних сегмената који могу да допринесу 
општем утиску о дестинацији. 
   Највећи градски емитивни центри  у Србији (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац) али и остали 
већи градови, уколико сајамски наступи не буду организовани, на одређеним локацијама на отвореном,  
планирани су  за директну промоцију. У  сарадњи са  Туристичком регијом Западна Србија, 
Туристичком организацијом Србије,  или кроз самостални наступ, Туристичка организација Чачка 
пласираће промотивни материјал и понуду излета и програма боравка на подручју Чачка. 
  Подршка организаторима путовања биће спроведена кроз пласирање информација о сегментима 
туристичке понуде који могу да буду значајне у  формирању пакет аранжмана, али и кроз све друге 
облике подршке којима ће се организаторима путовања, односно туристичким агенцијама олакшати 
креирање понуде. Избор и препорука одговарајућих смештајних капацитета,  аутентичне понуде 
угоститељских објеката  и садржаја који могу додатно да  истакну понуду дестинације, допринеће  
сарадњи са  организаторима путовања и током 2021. године. 
 Посебна пажња биће усмерена ка тематским програмима прилагођеним различитим 
интересовањима: 

- пешачке туре кроз Чачак (културно-историјски споменици, археолошки локалитети,              
архитектура, занимљива места...) 

- планинарске руте (за породице са децом, организоване или мање групе) 
- фото сафари и видиковци Овчарско-кабларске клисуре 
- бање – стазама здравља (Овчар Бања, Горња Трепча) 
- едукација и забава (програми прилагођени млађој популацији, забава уз учење) 
- гастро туре – најбоља храна у Чачку и околини 
- спорт и рекреација (програми прилагођени млађој и старијој популацији) 
- култура и уметност, знамените личности Чачка (споменичко наслеђе, установе културе) 
- традиција и наслеђе (село, гастрономија, манифестације) 
- екологија и животна средина (едукативни програми, акције, подизање еколошке свести) 
- панорамско разгледање предела изузетних одлика са реке и језера 

 
  Све информације о садржајима који су обухваћене темама биће доступне на сајту и друштвеним 
мрежама Туристичке организације Чачке, као и на штампаним издањима, који ће туристи моћи да 
преузму у информативним центрима у Чачку, Овчар Бањи и Љубићу. 
  Посебна пажња током 2021. године, биће посвећена понуди и подстицању сеоских 
домаћинстава за бављење сеоским туризмом. Неколико домаћинстава ће бити у функцији понуде када 
су у питању  смештајни капацитети, а подршка ће бити усмерена и ка постојећој понуди, у смислу 
организованих гастро-тура, које истичу аутентичност понуде и домаће специјалитете. 
 
 Сарадња са Туристичком  организацијом  Србије 

 
 У складу са могућностима и организацијом промоције на  туристичком тржишту у 2021. години, 
Туристичка организација Чачка, наставиће  сарадњу са  Туристичком организацијом Србије, како на 
домаћем, тако и на иностраном туристичком тржишту ако дозволи епидемиолошка ситуација, кроз:   

- организацију и учешће  у промотивним активностима – кампањама 
- подршку и реализацију студијских програма боравка на подручју Чачка, за организаторе 

путовања и представнике медија који организовано, на позив ТОС бораве у Србији 
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- сарадњу у области дигиталне промоције (друштвене мреже, сајт), где ће кроз канале 
дистрибуције Туристичке организације Србије, информације о важним догађајима и 
активностима у Чачку, бити знатно видљивије 

- медијску промоцију 
- конференције и едукативне садржаје 

 
 Сарадња са Туристичком организацијом регије Западна Србија 
 
  Наступи ТО Чачка у оквиру регије Западна Србија планрани су у 2021. години, организовањем 
заједничких промотивних активности, на домаћем, регионалном и међународном туристичком 
тржишту. Туристичка организација Чачка учествоваће на свим важним заједничким догађајима, 
конференцијама и активностима које буду реализоване на нивоу регије Западна Србија, уколико 
дозволи епидемиолошка ситуација. 
  
 Сарадња ће бити интензивирана у следећим областима: 

1. дигиталне промоције 
2. сарадње са медијима 
3. организованих промотивних активности у циљу пласирања туристичке понуде      гостима који 

бораве у некој од дестинација на подручју Западне Србије 
4. заједничке пројектне активности, која ће допринети промоцији дестинације 
5. издавачкој делатности - штампане публикације 
6. креирању тематских  програма и видео презентација 
7. директних  заједничких промотивних наступа на домаћем и иностраном туристичком тржишту 

у зависности од развоја ситуације на глобланом нивоу. 
 
Медијски план промоције 
                        

• Анализа тренутног стања 
• Анализа тржишног сегмента 
• Циљеви промоције 
• Термини промоције 

 
 Анализа тренутног стања 
 Туристичка понуда Чачка када је у питању промоција у медијима заступљена захваљујући 
активностима и динамици оглашавања: вести у области  пројектних  активности, нових садржаја, 
организације догађаја. Медијска заступљеност се прати и  из извештаја press clipping аганције  
ангажованој од стране Туристичке организације регије Западна Србија. 
 
 Анализа тржишних сегмената 
 Промоција туристичких садржаја намењена је различитим категоријама туристичких сегмената. 
Промоција кроз медијско оглашавање је профилисана према интересовањима тражње, па су 
информације, односно медији који се користе прилагођене тим тржишном сегментима (здравље, 
природа, култура, спортски садржаји, манифестације, гастрономија, смештај, активан одмор, млади... ) 
 
 Циљеви промоције су да се туристи пре свега детаљно упознају са туристичком понудом 
дестинације, односно садржајима који су на располагању, услугама и свим аспектима који су важни 
при доношњу одлуке о избору путовања. У том смислу промотивне активности ће бити важне у 
креирању имиџа дестинације, при чему ће се користити нове могућности у креирању бренда. Повећано 
интересовање за боравак, али и истицање могућности које ће продужити боравак туриста су ефекти 
који могу очекивати и који представљају циљеве промоције. 
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Термини промоције 
          Када су у питању термини промоције, они ће зависити од конкретног садржаја који се жели 
дистрибуирати. Циљ је повећање видљивости објављивањем занимљивих информативних садржаја. 
Одређене врсте услуга су сезонског карактера, па ће самим тим и динамика, односно период промоције 
бити реализован у зависности од времена када се услуга користи. 
 Промоције – медијско оглашавање се односи на различите облике оглашавања, оне ће бити 
реализоване као промотивне активности на конференцијама за медије, телевизијским репортажама и 
емисијама, радио емисијама, рекламама на радио и ТВ станицама, организовањем активности у смислу 
спонзорстава за коришћење одређених услуга, штампаним медијима и порталима.   
 

 Дигитални  маркетинг 
 Трендови и начин комуникације са тржиштем којем су допринели и новонастали утицаји, 

намећу потребу за повећаним  интернет оглашавањем.  У том смислу дигитални маркетинг ће се 

реализовати кроз: 

• оглашавнање на интернет претраживачима Yahoo, Google i  Youtube 

• оглашавање на друштвеним мрежама, плаћени огласи: Instagram, Facebook, 

    

 

 

 Активна промоција кроз on line апликације, платформе (формирање плаћених налога без 

оглашавања од стране претраживача) Wikiloc, Relive, Trimble, Everytrail (апликације    специјализоване за 

промоцију outdoor активностима, GPS стазама и рутама са локацијама на глобалним мапама, Google 

maps, Google Еarth, фотографијама са стазе и текстуалним описом на више језика енглески, немачки, 

руски...). Важно је нагласити да је то део дигиталне инфраструктуре који се односи на навигације кроз 

уређаје који се користе, телефони, таблети. 
 
 Боравак познатих блогера, влогера и  инфлуенсера (појединачно) такође може да допринесе 
промоцији дестинација. Овај вид промоције је претежно важан када је у питању комуникација са 
млађом популацијом потенцијалних туриста. 
 

 Израда нове фото документације и промотивног видео материјала  

  

 Нови туристички садржаји, инфраструктурна улагања и унапређење услуге у одређеним 

сегментима, намећу потребу да сними материјал (видео и фотографије), како би се на адекватан начин 

представила и на ефектнији начин промовисала дестинација. За ове потребе неоходан је квалитетан 

избор фотографија и видео материјала, па је у том смислу организација  новог Фото скупа  кроз  

ангажовање професионалних фотографа у циљу израде фотографија које ће се користити у дигиталној 

промоцији и за штампана издања, била од великог значаја. 

 Видео продукција (промотивни филмови) - предлог да се током године уради више краћих видео 

клипова на различите теме, који се могу користити кроз интернет промоцију, у инфо центрима и 

презентацијама у земљи и осталим промоцијама града – ТОЧ. 
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Сајмови и стручни скупови 

 

 Туристичка организација Чачка ће промотивне активности у 2021. години, прилагодити 

ситуацији која се односи на епидемијско стање и  ускладити са Туристичком организацијом Србије и   

Туристичком организацијом регије  Западна Србија. 

 

Сајмови у земљи 
Сајам Место/датум 

ITTFA Београд,   

 фебруар 
Сајам туризма Ниш 

 април 
Сајам туризма и сеоског 

туризма 

Крагујевац 

 новембар 
Поменути сајмови се односе на учешће са ТО регије Западна Србија   
 

Планирани догађаји и стручни скупови 
Манифестација Место/датум 

 Туристички форум  
Изложба туристичких 

публикација 

Крушевац 

октобар 

Изложба сувенира и 

публикација 

Лесковац 

новембар 

Драгачевски сабор трубача у 

Гучи 

Гуча 

август 

Туристичка  конференција 

регије Западна Србија 

 

 

 

 

 

 

 Планиране активности – промоција на иностраним тржиштима 

 

 Туристичка организација Чачка ће промотивне активности на иностраним тржиштима у 2021. 

години, прилагодити ситуацији која се односи на глобално епидемијско стање. Како ће директни 

наступи на сајмовима у иностранству изостати, због најављених отказивања, промоција ће бити 

усмерена углавном на онлајн оглашавање. 

 Промотивне активности у иностранству биће усклађене са промотивним активностима  

Туристичком организацијом Србије и Туристичком организацијом регије Западна Србија, а уколико 

епидемиолошка ситуација буде дозвољавала планиране су промотивне активности у земљама у 

окружењу. 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 

Манифестација Место Организатор Програм 

„Индекс 2020“ Чачак, 

Дом културе 

ЈУ „Туристичка организација 

Чачка“ 

Презентација образовних 

институција 

„Овчарско-кабларска 

регата“ 

Међувршје 

Овчар Бања 

 

Ресторан „Дом“ 

МЗ Овчар Бања, ТОЧ 

Сплаварење ОКК 

(Од Међувршја до Овчар 

Бање – 9 км) 

Фестивал „Карусел“ Чачак 

 

Aсоцијација „Карусел“ 

и ТОЧ 

Фестивал амбијенталне, 

етно и ауторске музике 

 Сабор фрулаша Србије 

„Ој Мораво“ 

Прислоница 

 

 

Савет Сабора и ТОЧ Такмичење најбољих 

фрулаша Србије по 

категоријама 

„Илиндански пливачки 

маратон“ 

Овчар Бања 

 

СЦ „Младост“, 

ПК „Чачак“ и 

ТОЧ 

Традиционални пливачки 

маратон у Овчарско-

кабларској клисури 

„Дани српске кајсије“ Миоковци 

 

Удружење „Миоковачка 

кајсија“ и МЗ Миоковци 

Изложба кајсија и 

производа од овог воћа 

„Дани калиграфије и 

иконописа“ 

Овчар Бања 

 

Центар за визуелна 

истраживања “Круг” 

и ТОЧ 

Радионица калиграфије и 

иконописа 

„Дани патријарха 

Павла“ 

Чачак, 

 Овчар Бања 

ЈУ „Туристичка организација 

Чачка“ 

Разноврстан програм 

духовног и уметничког 

садржаја 

„Дани бање -Слатинска 

бања“ 

Слатинска бања Удружење љубитеља 

Слатинске бање и ТОЧ 

Културно уметнички 

програм и саветовање о 

бањском туризму 

„Бунгур фест “ Вујетинци МЗ Вујетинци и ТОЧ Етно-гастрономски 

садржаји 

„Купусијада“ Мрчајевци 

 

ТОЧ 

 

Припремање и кување 

свадбарског купуса уз 

пратеће програме 

„Фијакеријада“ Прељина 

(хиподром) 

КК „Миленко Никшић“ и  

ТОЧ 

Смотра фијакера и 

такмичења у вожњи 

„Плодови Западног 

Поморавља“ 

Заблаће 

 

Центар за развој села и 

Удружење повртара Заблаћа и 

ТОЧ 

Развој, унапређење 

производње  и чување 

традиције села 

„Шумадијска краљица“ Горња Трепча МЗ  Горња Трепча и ТОЧ Избор најбоље ракије 

(препеченице ) 

„ЕтноФест“ Чачак Удружење „Етнофест“ и ТОЧ Међународни фестивал 

фолклора 

„Дани Љубића“ Љубић 

 

МЗ Љубић и ТОЧ Такмичење у кувању 

пасуља са културно-

забавним програмом 

„Дани Атенице“ Атеница МЗ Атеница и ТОЧ Презентација 

културно-историјског 

наслеђа 

„Гулашијада“ Пријевор 

 

МЗ Пријевор и ТОЧ Такмичење у кувању 

гулаша,  пратећи програм 



 

„Ивањдански котлић“ Доња Трепча 
 

МЗ Доња Трепча,  удружење 

грађана и 
ТОЧ 

Такмичење у припремању 

рибље чорбе 

„Аеро митинг“ Прељина 

 

Аеро клуб „Чачак“ Разноврсни спортски и 

забавни програм  на 

аеродрому „Раван“ 

„Прељина  експо“ Прељина МЗ Прељина Привредна и забавна 

манифестација 

Фестивал „ПРИЧА“ Чачак 

 

ТОЧ и Удружење “ Прича “ Концерти и пратећи 

програми на Градском тргу 

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

ТОЧ 

Међународни карате турнир 

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

Трепча 

Програм културно-

уметничког и забавног 

карактера 

"Мото сабор“ Трнава ТОЧ и мото-клуб 

“Спартанци” 

Програм спортско-забавног 

карактера 

"Сајам меда  и 

пчеларских производа“ 

Чачак ТОЧ и Удружење пчелара Презентација меда и 

пчеларских производа 

"Цуг фест“ Чачак ТОЧ и произвођачи пива-

Крафт пивнице 

Презентација домаћих 

пивара, музичко забавног 

карактера 

“Трка  два врха“ Овчар Бања ТОЧ Такмичење спортско-

рекреативног карактера 

"Планинска трка” Овчар Бања ТОЧ Такмичење спортско-

рекреативног карактера 

"Такмичење у плесу“ Чачак ТОЧ и плесни клуб “Луна” Програм културно-

уметничког и забавног 

карактера 

 Уколико 2021. години је неопходно подржати и промовисати већ традиционалне манифестације и 

остале манифестације ( “ Дисово пролеће”, Симпозијум “ Уметност и папир “, Републичку смотру фолклора, 

“ Дани фотографије “ и друге разне спортске и културне манифестације.) 
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 УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

 

 Aктивности на унапређењу и развоју туризма, Јавне установе "Туристичка организација Чачка" 

биће  усмерене на: 

• Унапређење квалитета туристичке понуде и развој нових туристичких производа и садржаја на 

подручју града Чачка, ПИО "Овчарско-кабларска клисура", Атомске бање Горња Трепча 

• Учешће на сајмовима туризма у земљи и иностранству, у циљу развоја и промоције туризма и 

информисање домаћег  и иностраног туристичког  тржишта о туристичкој понуди  града Чачка 

• Подстицање реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора - 

коришћења средстава из републичких фондова и других извора финансирања, намењених 

развоју и промоцији туризма 

• Интензивирање сарадње са субјектима из области туризма, угоститељства, културе на подручју 

града Чачка, Овчарско-кабларске клисуре, бање Горња Трепча 

• Едукативне активности запослених кроз учешће на семинарима, радионицама и свим стручним 

скуповима, како би били упознати са трендовима у туризму 

• Организацију и реализацију манифестација од значаја за развој и промоцију туризма 

• Интензивнију сарадњу са туристичким агенцијама у земљи и окружењу, у циљу реализације 

програма излета у Чачку и околини 

• иИна друге активности које ће допринети унапређењу и развоју туризма. 

 

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

потенцијала: 

• Заштићеног подручја - ПИО „Овчарско-кабларска клисура“  - пешачке стазе, 

• бициклистичке руте и изнајмљивање бицикала 

• Верских  објеката - Овчарско-кабларски манастири, други манастири, цркве и    

светилишта 

• Термоминералних вода - Атомска бања Горња Трепча, Овчар Бања, Слатинска    

бања 

• Културно-историјско наслеђе - Народни музеј, Уметничка галерија „Надежда   

            Петровић“, Црква Вазнесења Христовог, Римске терме, Меморијални комплекс 

Љубић, 

• Догађаји - манифестације: културно-уметничке, гастрономске, привредне, 

традиционалне, забавне, спортске 

• Рурално подручје и амбијент за специјална (посебна) интересовања 

 

 Успостављањем сталне сарадње са угоститељско-туристичком привредом Чачка, Народним 

музејом, Међуопштинским историјским архивом, Уметничком галеријом и другим удружењима и 

организацијама, организаторима манифестација и другим субјектима на припреми, реализацији и 

финансирању догађаја вршиће се подстицај нових садржаја којима би употпунили туристичку понуду 

и подигли је на виши ниво, како би утицали на међународну сарадњу и повећање доласка туриста, пре 

свега страних. 

 

Презентација туристичке понуде (туристичких производа) Чачка у земљи и окружењу, које би 

биле намењене туристичким агенцијама, удружењима пензионера и др. На тај начин би директно 

агенцијама пружали информације о Чачку као туристичкој дестинацији, о могућностима за 

реализовање излета и посету локалитетима. Ове презентације се пре свега односе на агенције и 

удружења у Србији, Црној Гори, БИХ, Бугарској, Македонији. 
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 Пројектне активности 

 

Туристичка организација Чачка ће у току 2021. године наставити са активностима  на  

унапређењу туристичке инфраструктуре и то на реализацији следећих пројеката : 

• уређење Бањског потока, 

• уређење пристаништа у Међувршју, 

• уређење централног трга у Овчар Бањи ( трг, парк, паркинг, амфитеатар) 

• Природњачки центар у Овчар Бањи и набавка опреме за природњачки центар 

 

Уређење Бањског потока у Овчар бањи 

 

  

 ЈУ  “Туристичка организација Чачка“ као управљач  Пределом изузетних одлика у чијем 

простору се налази  бањски поток који је у другом степену заштите и представља јединствену прилику  

да се  туристи и посетиоци упознају  са природним лепотама у клисури  или једноставно уживају у 

миру и тишини ове природне оазе. 

  ЈУ  “Туристичка организација Чачка" у сарадњи са ресорним Министарством ће ову природну 

оазу уредити: приступним степеницама,оградом, поставком мобилијара,канти за комунални 

отпад,туристичком сигнализацијом. 

Реализацијом овог пројекта ћемо уредити простор бањског потока и на тај начин обогатити 

туристичку понуду, а уједно туристима омогућити преддиван доживљај у амбијенту заштићеног 

подручја. 
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Уређење пристаништа у Међувршју 

 

  

  

 

 

 

 

 

 ЈУ  “Туристичка организација Чачка“ као управљач  Пределом изузетних одлика у чијем 

простору се налази језеро Међувршје има и пристаниште са кога својим катамаранима организује 

пловидбу по језеру и представља јединствену прилику  да се  туристи и посетиоци упознају  са 

природним лепотама  у клисури. 

 Само  пристаниште захтева партерно уређење, у оквиру кога ће се поставити мобилијари, канте 

за комунални отпад, ограде и стазе. 
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 Уређење централног трга у Овчар Бањи 

  ( трг, парк, паркинг, амфитеатар) 

 

 ЈУ  “Туристичка организација Чачка“  као управљач  Пределом изузетних одлика у чијем 

простору се налази Овчар Бања, ће приступити уређењу централног трга у бањи, парка, паркинка и 

амфитеатра. 

 У оквиру овог пројекта ће бити уређене стазе,постављене клупе и обнова уличне расвете, затим 

изградња летњег амфитеатра који ће служити за  одржавање културно-уметничког и забавног програма, 

како би туистима употпунили боравак и обогатили садржај приликом боравка у самој дестинацији. 

 

 Природњачки центар у Овчар Бањи - набавка опреме за природњачки центар 
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 Природњачки центар у Овчар Бањи представља једну од планираних пројектних активности 

која ће бити реализована у току 2021 године. 

 У оквиру овог пројекта је предвиђена адаптација зграде Основне школе у Овчар Бањи. 

Природњачки центар ће бити коришћен за организовање едукативних активности и развоју образовног 

туризма. У оквиру Природњачког центра налазиће се и део намењен за научно истраживачке 

делатности и изложбени простор који ће бити намењењ туристима и посетиоцима заштићеног подручја. 

Овим пројектом стварају се услови за развој и промоцију нових  облика туризма у заштићеном подручју, 

који ће саму дестинацију приближити новим трендовима који владају на туристичком тржишту. 

 

 

 

Уређење видиковца изнад  видовског тунела 
 

 

 Јавна установа “Туристичка организација Чачка”  као управљач ПИО “Овчарско-кабларска 

клисура”, поред видиковца који постоји на Каблару, планира уређење видиковца изнад видовског 

тунела. 

 Овим пројектом ЈУ “Туристичка организација Чачка" планира партерно уређење простора, 

постављање платформе, уређење стаза и степеништа и постављање мобилијара. На тај начин би 

добили још један уређен видиковац, који би употпунио и обогатио туристичку понуду заштићеног 

подручја. 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ 

Структура планираних средстава за финансирање расхода и издатака у 2021.години 

 

 

 

Укупна средства која су планирана у 2021.години 73.200.000,00 Учешће у укупним 

средствима 

Град Чачак 

Развој туризма – 26.230.000,00 

Манифестације – 14.400.000,00 

Животна средина – 2.000.000,00 

 

42.630.000,00 

 

58,24% 

Поверени послови управљача заштићеног природног 

добра Овчарско кабларске клисуре – 24.570.000,00 
(накнаде од правних и физичких лица, катамарани, улазнице 

у заштићено подручје, риболовачке дозволе, сувенири, сајам 

образовања-индекс...) 

Наменски вишак прихода из ранијих година – 6.000.000,00 

 

 

30.570.000,00 

 

 

41,76% 

 

 

 

 

Планирани расходи и издаци за 2021.годину  
 

 

 

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

 

 

Град Чачак 

Поверени 

послови 

управљача 

заш.природног 

добра ОКК 

и наменски 

вишак прихода из 

ранијих година 

  

 

 

 

Укупно 

 1. 2. 1+2 
411000 Плате и додаци запослених 8.100.000,00 7.300.000,00 15.400.000,00 

412000 Социјални  доприноси  на терет послодавца 1.350.000,00 1.220.000,00 2.570.000,00 

414000 Социјална давања запосленима 950.000,00 0,00 950.000,00 

415000 Накнаде трошкова за запослене 700.000,00 300.000,00 1.000.000,00 

416000 Награде зап. и остали посебни расх.-јубиларне награде 750.000,00 0,00 750.000,00 

421000 Стални трошкови 2.650.000,00 350.000,00 3.000.000,00 

422000 Трошкови путовања 400.000,00 400.000,00 800.000,00 

423000 Услуге по уговору 2.860.000,00 5.200.000,00 8.060.000,00 

423000 Услуге по уговору - штампа промотивног материјала 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

424000 Специјализоване услуге 0,00 250.000,00 250.000,00 

425000 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 700.000,00 1.200.000,00 

426000 Материјал  870.000,00 750.000,00 1.620.000,00 

482000 Порези, обавезне таксе и казне 800.000,00 300.000,00 1.100.000,00 

483000 Новчане казне по решењу судова 600.000,00 0,00 600.000,00 

511000 Зграде и грађевински објекти  4.000.000,00 3.500.000,00 7.500.000,00 

511000 Зграде и грађевински објекти (наменски вишак из ранијих 

година) 
0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 

512000 Машине и опрема 700.000,00 3.900.000,00 4.600.000,00 

512000 Машине и опрема – животна средина 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 400.000,00 400.000,00 

УКУПНО: 28.230.000,00 30.570.000,00 58.800.000,00 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 
421000 Стални трошкови-,,Сабор фрулаша'' у Прислоници 30.000,00 0.00 30.000,00 
423000 Услуге по уговору – ,,Сабор фрулаша''  1.170.000,00 0.00 1.170.000,00 
426000 Материјал - ,,Сабор фрулаша'' 100.000,00 0.00 100.000,00 
    

421000 Стални трошкови - ,,Купусијада'' у Мрчајевцима 100.000,00 0.00 100.000,00 
423000 Услуге по уговору - ,,Купусијада'' 1.300.000,00 0.00 1.300.000,00 
426000 Материјал - ,,Купусијада'' 100.000,00 0.00 100.000,00 
    

421000 Стални трошкови-,,Плодови западног поморавља'' 20.000,00 0.00 20.000,00 
423000 Услуге по уговору –,,Плодови западног поморавља''  260.000,00 0.00 260.000,00 
426000 Материјал-,,Плодови западног поморавља'' у Заблаћу 20.000,00 0.00 20.000,00 
    

423000 Услуге по уговору - ,,Дани Слатинске бање''  100.000,00 0.00 100.000,00 
423000 Услуге по уговору - ,,Дани калиграфије и иконописа''  100.000,00 0.00 100.000,00 
423000 Услуге по уговору - ,,Фијакеријада'' 100.000,00 0.00 100.000,00 
423000 Услуге по уговору -,,Шумадијска краљица'' у Г.Трепч 100.000,00 0.00 100.000,00 
423000 Услуге по уговору -,,Дани Љубића'' у Љубићу 200.000,00 0.00 200.000,00 
423000 Услуге по уговору -,,Ивањдански котлић'' у Доњој Трепчи 100.000,00 0.00 100.000,00 
423000 Услуге по уговору -,,Дани српске кајсије'' у Миоковцима 100.000,00 0.00 100.000,00 
423000 Услуге по уговору - ,,Карусел'' 1.000.000,00 0.00 1.000.000,00 
423000 Услуге по уговору - ,,Аеро митинг'' у Прељини 100.000,00 0.00 100.000,00 
423000 Услуге по уговору- Сајам ,,Експо'' у Прељини 100.000,00 0.00 100.000,00 
423000 Услуге по уговору-,,Етно фест'' Чачак 1.300.000,00 0.00 1.300.000,00 
423000 Услуге по уговору – фестивал ,,Прича'' 2.200.000,00 0.00 2.200.000,00 
423000 Услуге по уговору-,,Златни појас Чачка'' 2.200.000,00 0.00 2.200.000,00 
423000 Услуге по уговору - ,,Гулашијада'' у Пријевору 200.000,00 0.00 200.000,00 
423000 Услуге по уговору - ,,Дани  Патријарха Павла'' у О.бањи 900.000,00 0.00 900.000,00 
423000 Услуге по уговору- ,,Дани Горње Трепче'' 100.000,00 0.00 100.000,00 
423000 Услуге по уговору-,,Бунгур фест'' у Вујетинцима 100.000,00 0.00 100.000,00 
423000 Услуге по уговору-,,Дани Атенице'' у Атеници 100.000,00 0.00 100.000,00 
423000 Услуге по уговору - ,,Мото сабор'' у Трнави 100.000,00 0.00 100.000,00 

423000 Услуге по уговору - ,,Mанифестација меда и пчеларских 

производа'' 
100.000,00 0.00 100.000,00 

423000 Услуге по уговору - ,,Цуг фест'' 300.000,00 0.00 300.000,00 

423000 Услуге по уговору – ,,Трка два врха'' 200.000,00 0.00 200.000,00 

423000 Услуге по уговору - ,,Планинска трка'' 500.000,00 0.00 500.000,00 

423000Услуге по уговору - ,,Такмичење у плесу'' 1.000.000,00 0.00 1.000.000,00 

    

УКУПНО МАНИФЕСТАЦИЈЕ 14.400.000,00 0.00 14.400.000,00 

    

УКУПНО 42.630.000,00 30.570.000,00 73.200.000,00 
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Финансијски план на 4.нивоу 
  

 

 

Ек.класиф. 

 

 

 

Врста расхода-издатака 

 

 

 

Град Чачак 

Поверени 

послови 

управљача 

заш.подручја 

ОКК и 

наменски 

вишак 

прихода 

 

 

 

Укупно 

 

   1. 2. 1+2  

 ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА  
 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА  
 411000 Плате,додаци и накнаде запослених 8.100.000,00 7.300.000,00 15.400.000,00  

  411100 Плате,додаци и накнаде запослених 8.100.000,00 7.300.000,00 15.400.000,00  

  412000 Социјални  доприноси на терет послодавца 1.350.000,00 1.220.000,00 2.570.000,00  

  412100 Допринос за пензијско и социјално осигурање 932.000,00 840.000,00 1.772.000,00  

  412200 Доприноси за здравствено осигурање 418.000,00 380.000,00 798.000,00  

 414000 Социјална давања запосленима 950.000,00 0,00 950.000,00  

  414300 Отпремнине и помоћи 850.000,00 0,00 850.000,00  

  414400 Солидарна помоћ 100.000,00 0,00 100.000,00  

 415000 Накнада трошкова за запослене 700.000,00 300.000,00 1.000.000,00  

  415100 Накнада трошкова за запослене - трошкови превоза 

на посао и са посла 
700.000,00 300.000,00 1.000.000,00  

 416000 Награде запосленима  750.000,00 0,00 750.000,00  

  416100 Јубиларне награде- за 4 запослена 750.000,00 0,00 750.000,00  

 421000 Стални трошкови 2.800.000,00 350.000,00 3.150.000,00  

  421100 Трошкови платног промета 100.000,00 100.000,00 200.000,00  

       421200 Енергетске услуге-струја и грејање 600.000,00 50.000,00 650.000,00  

  421200 Енергетске услуге-манифестације 150.000,00 0,00 150.000,00  

  421300 Комуналне услуге-вода, чишћење, одвоз отпада, 

одржавање зелених површина 
600.000,00 50.000,00 650.000,00  

  421400 Услуге комуникација-телефон, интернет, пошта 700.000,00 50.000,00 750.000,00  

  421500 Трошкови осигурања 200.000,00 50.000,00 250.000,00  

  421600 Закуп имовине и опреме 450.000,00 50.000,00 500.000,00  

 422000 Трошкови путовања 400.000,00 400.000,00 800.000,00  

  422100 Трошкови службеног путовања  у земљи 400.000,00 200.000,00 600.000,00  

  422200 Трошкови службеног путовања у иностранство 0,00 200.000,00 200.000,00  

 423000 Услуге по уговору 16.890.000,00 5.200.000,00 22.090.000,00  

  423100 Административне услуге – услуге превода 50.000,00 50.000,00 100.000,00  

  423200 Компјутерске услуге-одржавање рачунара,тонери 300.000,00 50.000,00 350.000,00  

  423300 Котизација за сајмове и семинаре 400.000,00 100.000,00 500.000,00  

  423400 Услуге информисања-медији, реклама 200.000,00 300.000,00 500.000,00  

  423500 Стручне услуге-управни одбор, извршитељ 400.000,00 500.000,00 900.000,00  

  423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0,00 300.000,00 300.000,00  

  423700 Репрезентација 0,00 400.000,00 400.000,00  

   

 

 

423900 

Остале опште услуге 

Опремање штанда на сајмовима туризма, графички 

дизајн и припрема, чланарина за западну регију, 

дигитални маркетинг, студијски програм за новинаре 

и организаторе путовања, едукације, инфо табле, 

бициклистичке стазе, услуге превоза, порибљавање, 

изнајмљивање опреме, брендирање, обележавање 

граница и маркација у заштићеном подручју 

 

 

 

1.510.000,00 

 

 

 

3.500.000,00 

 

 

 

5.010.000,00 

 

  423900 Остале опште услуге-манифестације 14.030.000,00 0,00 14.030.000,00  

 423000 Услуге по уговору – штампа пром.материјала 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00  

 423900 Остале опште услуге 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00  

 424000 Специјализоване услуге 0,00 250.000,00 250.000,00  

  424200 Услуге културе и спорта 0,00 50.000,00 50.000,00  

  424300 Медицинске услуге-прегледи чуварске службе 0,00 100.000,00 100.000,00  



 

  424900 Специјализоване услуге 0,00 100.000,00 100.000,00  

 425000 Текућe поправке и одржавање  500.000,00 700.000,00 1.200.000,00  

   

425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката      

-  одржавање пословних просторија 
300.000,00 500.000,00 800.000,00  

  425200 Текуће поправке и одржавање опреме 200.000,00 200.000,00 400.000,00  

 426000 Материјал 1.090.000,00 750.000,00 1.840.000,00  

  426100 Административни материјал-канцеларијски 

материјал, радна униформа 
70.000,00 200.000,00 270.000,00  

  426100 Админист.мат.-манифестације 65.000,00 0,00 65.000,00  

  426300 Стручна литература-рачунов. и правна служба 100.000,00 50.000,00 150.000,00  

  426400 Материјал за саобраћај-гориво,уље 500.000,00 300.000,00 800.000,00  

  426400 Материјал за саобраћај-манифестације 80.000,00 0,00 80.000,00  

  426800 Материјал за одржавање хигијене 100.000,00 100.000,00 200.000,00  

  426800 Мат.за одрж.хигијене-манифестације 75.000,00 0,00 75.000,00  

  426900 Материјал за посебне намене-рез.делови,алат... 100.000,00 100.000,00 200.000,00  

 482000 Порези,обавезне таксе 800.000,00 300.000,00 1.100.000,00  

  482100 Остали порези 500.000,00 100.000,00 600.000,00  

  482200 Обавезне таксе 300.000,00 200.000,00 500.000,00  

 483000 Новчане казне по решењу суда 600.000,00 0,00 600.000,00  

  483100 Новчане казне 600.000,00 0,00 600.000,00  

 511000 Зграде и грађевински објекти 4.000.000,00 9.500.000,00 13.500.000,00  

  511200 Изградња зграда и објеката-бањски поток 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00  

  511200 Изградња зграда и објеката-радови на уређењу 

централног трга у О.бањи (наменски вишак 

прихода из ранијих година) 

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00  

  511300 Капитално одржавање објеката-видиковац изнад 

видовског тунела ( наменски вишак прихода из 

ранијих година 

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00  

  511300 Капитално одржавање објеката-природњачки центар 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00  

  511300 Капитално одржавање објеката-стаза и степенице на 

видиковцу 

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00  

  511400 Пројектно планирање 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00  

 512000 Машине и опрема 2.700.000,00 3.900.000,00 6.500.000,00  

          

   

512200 
 

Административна опрема-рачунарска опрема и 

мреже, намештај 

 

 

700.000,00 

 

1.600.000,00 

 

2.300.000,00 

 

   512200 Административна опрема-опрема за природњачки 

центар (животна средина) 
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00  

  512600 Опрема за образовање и културу-препариране 

животиње 

0,00 1.000.000,00 1.000.000,00  

  512900 Непокретна и немотона опрема-мобилијар, јарболи, 

метална слова са натписом О.бања 

0,00 1.300.000,00 1.300.000,00  

 523000 Залихе робе за даљу продају 0,00 400.000,00 400.000,00  

  523100 Залихе робе за даљу продају 0,00 400.000,00 400.000,00  

 УКУПНО: 42.630.000,00 30.570.000,00 73.200.000,00  
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I УВОД 

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

између планина Овчара и Каблара, гради живописну и можда најлепшу клисуру у Србији. Крајолик 

својом лепотом и дивљом природом подсећа  на Свету Гору Атоску чији су калуђери, побегавши 

приликом каталонске најезде почетком XIV века, основали многе манастире по Балкану“. 

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

значај превазилази границе Србије, намећу потребу да се поштују закони Бога, Природе и Државе. 

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

активности и чување овог изузетног природног добра. Крајњи циљ је да Овчарско-кабларска клисура 

сачува живот  и облике који постоје хиљадама година и духовне и цивилизацијске тековине које на 

овим просторима постоје вековима. 

 

 

1. Правни основ 

 Овчарско-кабларска клисура је заштићено подручје I категорије Предео изузетних одлика, а 

управљач је Туристичка организација Чачка из Чачка („Уредба о заштити Предела изузетних одлика 

Овчарско-кабларска клисура“, „Службени гласник РС“ бр. 16/00). 

 Сагласност на План управљања Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ за 

период 2012-2021. године бр. 353-02-148/2013-02 од 15.07.2013. године дало је Министарство 

природних ресурса, рударства и просторног планирања. 

      На основу члана 54 став 4 Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 

88/2010, 91/2010 исправка, 14/2016 и 95/2018 – други закон) управљач заштићеног подручја План 

управљања спроводи кроз годишње програме управљања на које сагласност даје надлежно 

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

донео Решење о условима заштите природе за израду Програма управљања Предела изузетних одлика 

„Овчарско-кабларска клисура“ за 2021. годину (03 бр.020-2577/3 од 04.11.2020. године). 

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

2250 ha од чега је на подручју града Чачка 1700 ha, а на подручју општине Лучани 550 ha. На подручју 

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

ha). Границе заштићеног подручја дефинисане су Уредбом о заштити Предела изузетних одлика 

„Овчарско-кабларска клисура“ („Службени гласник РС“ бр.16/00). 

   Програм управљања Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ усклађен је са 

Уредбом о заштити  Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“, Законом о заштити 

природе и Планом управљања заштићеним подручјем и Решења о условима заштите природе за израду 

Програма управљања Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ за 2021. годину (03 

бр.020-2577/3 од 04.11.2020. године). 
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II ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА, УНАПРЕЂЕЊА И ОДРЖИВОГ 

КОРИШЋЕЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 

- Очување, заштита и унапређење предеоних амбијенталних вредности подручја укључујући 

биодиверзитет, станишта, земљиште, воду, ваздух, предеоне одлике уз  њихово наменско коришћење 

у складу са принципима одрживог развоја; 

- Заштита манастирских комплекса и њихове околине уз обезбеђивање услова за њихово 

укључивање у програме развоја; 

 - Организована мултидисциплинарна и дугорочна научна истраживања заштићеног подручја уз 

едукацију свих слојева становништва. Презентација и популаризација вредности и значаја заштићеног 

подручја; 

 - Очување заштита и уређење локалитета посебних природних вредности и њихово наменско 

коришћење за научна истраживања, едукацију и презентацију јавности 

 - Систематским управљањем, контролом и надзором спречавати даље нарушавање и 

деградацију заштићеног подручја; 

 - Усмерени развој постојећих и нових активности заснованих на вредностима и традицији 

заштићеног подручја и непосредног окружења. Развој туризма, спорта, рекреације, народне радиности, 

старих заната, органске пољопривредне производње и сл. у складу са функцијом заштићеног подручја; 

 

 

 III   ЗАШТИТА, ОДРЖАВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СТАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ 

 ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 

 

 Послове у заштићеном подручју управљач  ЈУ „Туристичка организација Чачка“ спроводи 

преко посебне радне јединице у оквиру установе уз тесну сарадњу са другим службама. Радну 

јединицу чине, кординатор послова заштите природе,  главни чувар, чувари природе (2 извршиоца) и 

рибочувари (2 извршиоца). Правни и финансијско-књиговодствени послове обављају се у заједничкој 

служби установе.  

 

 

1. Приоритетне мере и активности на управљању природним вредностима 

 

 1.1. Чување и надзор 
Чуварску службу чине два чувара природе, један рибочувар и главни чувар. Седиште чуварске 

службе је у Овчар Бањи. Послови у оквиру чуварске службе подељени су на две целине, послове чувара 

природе и послове рибочувара. 

Чувари природе ће радити на основу овлашћења и дужности дефинисаних чл. 109. и 110. Закона 

о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 исправка, 14/2016 и 95/2018 

– други закон), Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика 

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

животне средине 17.06.2014. године дел.бр. 110-00-50/2014-19 („Службени гласник РС“ бр.84/14 од 

08.8.2014.године). Чувари природе имају положен стручни испит за чуваре заштићених подручја. 
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Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 
Плате 2 чувара 

природе и 

главног чувара 
2.500.000,00 

Министарство                    2.160.000,00 
 Накнаде                                340.000,00 

јануар - 

децембар 

Управљач 

 

 

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

и чувар природе. На овај начин ће се постићи подршка приликом интервенција на терену, као и 

смањење трошкова. 

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

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

зимског огрева) уз стално ангажовање на спречавању „дивље градње“, прикупљању података о 

власницима објеката и ажурирању података (услед промена власника објеката). Појачан надзор 

вршиће се на Бањском потоку и Кађеници где ће посете бити дозвољене само уз пратњу и надзор 

служби управљача заштићеног подручја. Чуварска служба активно сарађује са инспекцијским 

службама и полицијом.  

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 
Гориво (ауто, 

чамац) 
300.000,00 

Министарство                       200.000,00 
 Накнаде                                100.000,00 

јануар - 

децембар 

Најповољнија 

понуда 

  

 

 У канцеларији заштићеног подручја у Овчар Бањи треба обновити рачунарску опрему набавком 

два нова рачунара. 

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 
Рачунарска 

опрема 
150.000,00 

Министарство                        50.000,00 

 Накнаде                                100.000,00 
јануар - 

децембар 

Најповољнија 

понуда 

  

 

    Зараде осталих запослених  
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 

Зараде осталих 

запослених  

 

2.500.000,00 

 

Министарство                        80.000,00 

 Накнаде                             2.420.000,00 
Јануар-

децембар 

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

обиму, сваке године. На одређеним деловима заштићеног подручја потребно је обновити маркацију, у 

2021. години тежиште ће бити на обнови маркације и табли на спољним грницама заштићеног 

подручја.  

 

 

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 
Обележавање 

граница  

маркација 

100.000,00 Накнаде                               100.000,00 
март - 

децембар 

Управљач 

  

 

 Искуство са досадашњом израдом и постављањем статусних и инфо-табли показује да је ова 

активност добро прихваћена од корисника простора и да постоји потреба да се са овом активношћу 

настави. Планирамо постављње тематских инфо-табли на атрактивним и најпосећенијим локацијама. 

Део ових активности биће тематска рута „Стара железница кроз Овчарско-кабларску клисуру“. 

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 

Статусне и 

инфо табле 
700.000,00 

Министарство                       200.000,00  
 Накнаде                                500.000,00            

 

април - 

децембар 

Најповољнија 

понуда у 

поступку 

набавке 

  

1.3.  Акције чишћења и уређења простора 

Прометна саобраћајница кроз средиште клисуре, велики број посетилаца и стална или викенд 

насеља у заштићеном подручју намећу потребу сталног ангажовања на чишћењу и уређењу простора. 

У 2020. години услед ограничене могућности путовања ван земље забележен је изузетно повећан број 

посетилаца и пролазника у  транзиту кроз Овчасрко-кабларску клисуру што је донело потребу за 

додатним ангажовањем на чишћењу и уређењу простора. Наставићемо са праксом организовања 

масовнијих акција на локацијама на којима се укаже потреба, као и редовном систематском обиласку 

и чишћењу најпосећенијих локалитета. Чуварска служба у сарадњи са комуналним предузећима, 

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

 
Активност Финансијска 

средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 

Акције 

чишћења 
200.000,00 

Министарство                    100.000,00 

Накнаде                              100.000,00   
                                      

април - август 

Управљач, 

ЈКП, НВО 

  

Прикупљање и одвоз комуналног отпада из насеља у заштићеном подручју организује и 

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

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

Такође предвиђена су средства за поправку и одржавање раније набављеног и постављеног 

мобилијара.  

 

 
Активност Финансијска 

средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 
Поправке 

мобилијара 
100.000,00 Накнаде                              100.000,00 март-април 

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

радова 

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

споменика у заштићеном подручју или непосредном окружењу (споменици и чесме поред путева који 

воде ка заштићеном подручју). 

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

одржавања од стране комуналних служби. Управљач редовно конкурише за организовање јавних 

радова и у неколико наврата је успешно спроводио ове активности. Са том праксом наставићемо и у 

2021. години. Национална служба за запошљавање одобрава изабраном организатору јавног рада 

средства којим се финансирају зараде ангажованих лица и део трошкова превоза на посао. Остале 

трошкове спровођења јавног рада финансира управљач, а то је део трошкова превоза радника, 

одржавање и сервис машина, гориво, средства заштите на раду, алат и прибор за рад.  

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 

Гориво и 

мазиво за 

машине 

50.000,00 Накнаде                                   50.000,00 
март - 

децембар 

Најповољнија 

понуда у 

поступку 

набавке 

Јавни  радови 

зараде 
700.000,00 Пројекат ЈР                           700.000,00  

април-

децембар 

Национална 

служба за 

запошљавање 

Алати и 

средства за 

рад, одржавање 

и поправке 

машина 

100.000,00 
Накнаде                                 100.000,00 
  

април - 

децембар 

Најповољнија 

понуда у 

поступку 

набавке 

 

 

 

 

 

1.5 Против пожарна заштита 

 Мере и активности на пољу против пожарне заштите спроводиће се у складу са Планом заштите 

од пожара за заштићено подручје ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ на који је сагласност дао МУП, 

Сектор за ванредне ситуације (Решење бр 217-3861/17 од 25.04.2017. године). Активности на мерама 

против пожарне заштите обављаће се у сталном контакту са Сектором за ванредне ситуације 

Моравичког округа. Чуварска служба ће појачати надзор на ризичним локацијама за појаву пожара 

током сезонских радова у пољопривреди, масовних посета подручју и сушног периода. У претходном 

периоду чувари природе и рибочувари су прошли обуку и положили стручни испит из области против 

пожарне заштите.  Планом заштите од пожара планирана је динамика набавке опреме и средстава 

против пожарне заштите, а за 2021. годину планирано је уређење и обележавање водозахвата у Овчар 

Бањи.  

Наиме како водоводна мрежа у Овчар Бањи нема хидранте и није их могуће изградити потребно је 

обезбедити алтернативно снадбевање водом за ватрогасна возила. Редовно ће се контролисати и 

одржавати исправност набављене против-пожарне опреме.  

 

 
Активност Финансијe

ка средства 
Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 
Уређење и 

обележавање 

водозахвата 

код Јовањског 

тунела 

1.000.000,00                        
Накнаде                              1.000.000,00 

Јануар-

децембар 

Најповољнија 

понуда у 

поступку 

набавке 



 

  

2. Приоритетне мере и активности на управљању културно-историјским 

вредностима 

 Активности на управљању културно-историјским вредностима спроводиће се у директној 

комуникацији са управама манастира у Овчарско-кабларској клисури, Епархијом Жичком, Заводом за 

заштиту споменика културе Краљево, Народним музејом Чачак и другим субјектима. Нису предвиђена 

посебна финансијска средства. 

 

3. Управљање природним ресурсима 

 3.1.Задаци и активности на заштити и управљању шумама 

У заштићеном подручју ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ шумама газдује ЈП „Србија 

шуме“, манастири и физичка лица.  

    Гајење, заштита и коришћење шума врши се у складу са Законом о шумама („Службени гласник 

РС“, број 30/10, 93/12, 89/15 и 95/2018 – други закон), прописима донетим на основу тог закона и 

Уредбом о заштити Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“. Шуме у заштићеном 

подручју су већински у власништву манастира и државе (ЈП Србија шуме) и мањим делом у приватној 

својини. Епархија жичка склопила је уговор са предузећем „Foresting“ d.o.o. у вези газдовања 

манастирским шумама. На подручју ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ обележили су границе 

манастирских шума по одељењима. Постоји спор у вези са реституцијом за још десетак парцела, те се 

из тог разлога још није приступило изради Плана газдовања. Сходно томе у 2021. године није 

планирана сеча у манастирским шумама, осим евентуалне потребе за санацијоним уклањањем 

ветролома или сувих палих стабала. ЈП „Србија шуме“ у свом плану за 2021.години нема активности 

сече или дознаке на заштићеном подручју.  

Управљач  ће праћењем стања на терену контролисати поштовање наведених прописа. Нису 

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

службе. 

  

 

 

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

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

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

број 18/10 и 95/2018 – други закон), прописа донетих на основу тог закона, Уредбом о заштити Предела 

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

служби Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“.  

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

управницима ловишта и ловочуварима обезбедити спровођење одредби Закона и Уредбе о заштити 

Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“. 

 

     Риболовне воде на простору Заштићеног подручја припадају Рибарском подручју          „Предео 

изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура“ које је одређено посебним актом Управљача и 

Мишљењем надлежног министарства у вези са проглашењем рибарског подручја (Бр/Но:324-07-

239/1/2009-03 од 15.10.2009.године), у складу са законом. 

Управљач је корисник Рибарског подручја.  

 

 

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

Коришћење, заштита и уређење вода и заштита од дејства вода врше се на основу Закона о 

водама („Службени гласник РС“, број 33/10, 93/12, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - други закон), прописа 

донетих на основу тог закона и Закона о одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник 

РС“, број 128/14 и 95/2018 – други закон), Уредбе о заштити Предела изузетних одлика „Овчарско-



 

кабларска клисура“ и Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика 

„Овчарско-кабларска клисура“.  

    Заштићено подручје обухвата делове водног подручја Западна Морава за које планове и 

годишње програме управљања доноси ЈП „Србија воде“.    

    Управљач ће обезбедити редовну комуникацију и размену информација са свим субјектима чија 

се делатност односи на заштиту и управљање водама. Управљач поседује мобилну лабораторију за 

праћење физичко-хемијских карактеристика воде и током године пратиће стање на водама у 

заштићеном подручју. Уколико се укаже потреба биће ангажована референтна лабораторија за 

испитивање квалитета воде. 

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 
Реагенси за 

мобилну 

лабораторију 

50.000,00 накнаде                                    50.000,00 март 

Најповољнија 

понуда 

Анализа воде 

Референтна 

лабораторија 

100.000,00 Град Чачак                            100.000,00 
јануар, 

децембар 

Завод за јавно 

здравље 

  

 

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

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

земљиште заступљено је у изузетно малој мери. Због тога управљач своје активности намерава да 

базира на читаву територију села која су бар једним својим делом у границама заштићеног подручја.  

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

вођарство и Пољопривредне станице.  

 

 

3.5. Активности на заштити и коришћењу споредних шумских производа 

      Коришћење споредних шумских производа ће се спроводити у складу са Уредбом о стављању 

под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне. Нису предвиђена посебна финансијска 

средства. 

 

 3.6. Активности на заштити станишта врсте Edraianthus canescens 
 Проф др Дмитар Лакушић са својим сарадницима је 2012. године пронашао и описао нову 

ендемску врсту у Овчарско-кабларској клисури. Edraianthus canescens се среће само на малој 

површини стенског блока изнад трасе старе пруге, а процена популације је до 2000 јединки. На овој 

локацији је примећено да бршљан Hedera helix све више захвата доњу зону стенског блока залазећи у 

станиште ендемског Edraianthus canescens. У циљу заштите станишта и одржавања бројности 

популације Edraianthus canescens планирамо делимично уклањање бршљана. Средства су потребна за 

ангажовање радника оспособљених за радове на висини и одвоз уклоњеног материјала. 

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 
Одржавање 

станишта 

Edraianthus 

canescens 

50.000,00 Накнаде                                  50.000,00 март Управљач  

  
 

 

 

 

 

 



 

IV ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ И 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

1.  Мониторинг и истраживачке активности 

 

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

адекватно и ефикасно управљање заштићеним подручјима. Активности планиране за 2021. годину су 

наставак континуираних или периодично спровођених истраживања у претходном периоду.  

 Истраживања фауне инсеката Овчарско-кабларске клисуре која су спроведена у претходном 

периоду дала су одличне резултате евидентирањем нових врста за фауну клисуре и врста које се налазе 

у прилозима Директиве о стаништима Европске уније. Акценат истраживања у 2021. години биће 

стављен на наставак инвентаризације диверзитета инсекатских група, као и на истраживање 

популација врста које су од приоритета за заштиту.   

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 
Истраживање и 

мониторинг 

фауне инсеката  
180.000,00 

Министарство                       150.000,00  
Накнаде                                   30.000,00 

март – 

новембар 

Најповољнија 

понуда 

 

 Праћење стања и бројности популација орхидеја на до сада регистрованим локацијама, као и 

потенцијално евидентирање нових врста или локација ће се спроводити уз стручну подршку Завода за 

заштиту природе Србије и Ботаничке баште. Сви подаци се воде у посебној евиденцији регистрованох 

врста и локација. Вршиће се и процена угрожености локалитета са предлогом мера за заштиту. Након 

увида у поседовне листове за значајне локалитете односно парцеле ступићемо у контакт са 

власницима-корисницима парцела у циљу спровођења мера активне заштите. Нема додатних 

трошкова за ову активност. 

Планирамо наставак мониторинга сисара на подручју Овчарско-кабларске клисуре. Иницијална 

истраживања ове групе животиња су започета током 2014. године и знатно су проширена током 2015-

17 године, што је резултовало у откривању 18 врста шишмиша у фауни сисара Овчарско-кабларске 

клисуре, од чега се 8 врста налази на Анексу II Директиве о стаништима Европске уније.. Такође, у 

склопу овог програма први пут је спроведено истраживање тешко доступног спелеолошког објекта 

„Турчиновац“ и установљено присуство једне од највећих мешовитих колонија шишмиша у западној 

Србији. Поред тога, спроводићемо истраживања везана за групе ситних сисара и крупних звери 

постављањем адекватних клопки и фотозамки. Посебна пажња биће посвећена евидентирању 

потенцијалног присуства алохтоних врста муфлона и јелена лопатара који су виђани у непосредном 

окружењу, као и крупних звери вука и медведа. 

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 
Истраживање 

фауне сисара 
380.000,00 

Министарство                       300.000,00 

 Накнаде                                  80.000,00 
јануар– 

новембар 
Најповољнија 

понуда 

 

Истраживања везана за фауну птица у ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ наставиће се 2021. 

године кроз започет мониторинг селица и зимовалица заштићеног подручја. Две главне активности 

подразумевају мониторинг водених површина заштићеног подручја током зимског периода за птице 

које су везане за водена станишта и  мониторинг селица путем хватања у вертикалне орнитолошке 

мреже и маркирање металним прстеновима (јесења сеоба) у циљу комплетирања орнитофаунистичког 

списка врста у заштићеном подручју. Прстеновање птица, поред непобитног значаја у мониторингу 

ове групе кичмењака, има и велики едукативни и промотивни потенцијал. У склопу овог програма 

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

заштите птица и природе.  

 

 



 

Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 

Мониторинг 

фауне птица  
200.000,00 

Министарство                       150.000,00 

Накнаде                                   50.000,00 
јануар – 

децембар 

Најповољнија 

понуда 

 

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

спроводи у ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ . Током 2021. године планирамо наставак овог 

мониторинг програма кроз: обилазак постојећих кутија за гнежђење, прстеновање младунаца из легла 

и одраслих птица, анализа плена и исхране.  Након тринаест сезона услед изложености временским 

утицајима потребно је сукцесивно, у наредне две до три године заменити старе кутије за гнежђење. 

План је да се годишње финансира израда и постављање 15-20 нових кутија, тако да би за три сезоне на 

свим локацијама имали нове кутије чиме би обезбедили наставак овог пројекта у наредних минимум 

десет година.  

 

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 
Пројекат 

заштите 

шумске сове 

200.000,00 Накнаде                                 200.000,00 
Фебруар-

новембар 

Управљач, 

ДЗППС 

 

На територији заштићеног подручја управљач је поставио две аутоматске метеоролошке 

станице, једну у Овчар Бањи и другу на врху Каблара. Подаци  се редовно обрађују и формира се база 

података. Основни подаци доступни су на интернету и преко апликације за „паметне“ телефоне. Током 

наредне године треба инсталирати додатну опрему, пре свега грејаче за топљење снежних падавина, а 

такође су потребна средства која покривају трошкове обраде података и јавног презентовања, закупа 

сервера и сервиса опреме. 

 

 

 

 

 
Активност Финансијска 

средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 
Метеоролошка 

станица 

Сервис, закуп 

сервера, додатна 

опрема 

150.000,00 Накнаде                         150.000,00                        
јануар – 

децембар 

 

Управљач, 

Meteos Media 

 

Све активности координира стручно лице запослено на пословима прећења и унапређења стања 

у заштићеном подручју.  

 
Активност Финансијска 

средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 
Бруто зарада 

стручног лица 

за праћење и 

унапређење стања 

у ЗП 

 

900.000,00 

                  

 Накнаде                      900.000,00                     
                      

Јануар-

децембар 

 

 

Управљач 

 

 
   

 

 

 

 

 



 

2. Едукативне активности 

Нажалост и у ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ изражени су неповољни демографски 

трендови. Све мањи број становника, неповољна старосна структура становништва довела је до 

престанка рада многих школа у малим местима. Школа у Овчар Бањи не ради већ четири године и 

коришћена је тек повремено и то најчешће од стране управљача за организацију презентација и 

изложби. Градска управа Чачак сагледавши структуру становништва које живи или гравитира Овчар 

Бањи одлучила је да се објекат школе пренамени у сврху едукативног центра и да се уступи на 

коришћење управљачу заштићеног подручја ЈУ „Туристичка организација Чачка“. Крајем 2020. године 

завршава се поступак уписа ЈУ „Туристичка организација Чачка“ као корисника објекта бивше школе. 

Урађен је идејни пројекта реконструкције и опремања  објекта. Пре свега треба приступити санацији 

и реконструкцији објекта, а потом и опремању едукативног центра. Поред учешћа буџета локалне 

самоуправе, прихода управљача, надамо се помоћи Министарства заштите животне средине. 

 
Активност Финансијска 

средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 
Уређење 

(грађевински 

радови) 

 

19.000.000,00 
Министарство               15.000.000,00 
Град Чачак                      4.000.000,00                 
               

Јануар-

децембар 

Најповољнија 

понуда 

управљач 

. 
Активност Финансијска 

средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 
Опремање 

едукативног 

центра 

 

4.000.000,00 

 

Град Чачак                      2.000.000,00  

Накнаде                           2.000.000,00                
               

Јануар-

децембар 

Најповољнија 

понуда 

управљач 

 

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

креирао едукативни програм, едукативну стазу и учионицу у природи. Поред практичне „наставе“ у 

природи за учеснике кампа организује се обука из области планинарења и алпинизма. Планирамо даљи 

развој едукативних програма и додатно опремање едукативне стазе  инфо-таблама. 

У склопу активности мониторинга и прстеновања птица организоваће се радионице за ученике 

основних и средњих школа. Као и претходних година у сарадњи са Друштвом за заштиту и проучавање 

птица Србије и Удружењем љубитеља птица и природе „Сове на опрезу учествоваћемо у организацији 

едукативног излета током Европског викенда посматрања птица (при викенд октобра).  Све активности 

на овом пољу директно су везане за епидемиолошку ситуацију у земљи, пре свега за начин рада и 

организовања наставе у школама, као и могућност организовања скупова. 

Такође су предвиђени  програми едукације за запослене у заштићеном подручју путем размене 

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

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 

Едукативни 

програми за 

ученике 

200.000,00 

           

 Накнаде                            200.000,00               

  

Март-октобар 

Управљач, 

школе, 

факултети, 

НВО 
Едукативни 

програми за 

запослене 

100.000,00 Накнаде                             100.000,00 Март -новембар 

Управљач, 

најповољнија 

понуда 

 

 

           

 

 

 



 

 

 V ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА 

 

1. Мере и услови 

 Изградња објеката и уређење простора на Заштићеном подручју врши се у складу са Законом о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10– одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13– одлука УС, 50/13 – одлука УС 92/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – 

други закон), прописима донетим на основу тог закона, донетим просторним и урбанистичким 

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

изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“.  

   

 

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

уређењу грађевинског земљишта, инфраструктурног планирања и уређења, 

изградњи рекреативне инфра структуре, на санацији подручја и сл. 
 . 

 Планирани су радови на даљем уређењу посебно атрактивних локација у заштићеном подручју. 

 

  

 

 

 

 

2.1. Видиковац Пејице 

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

Уређењем оваквих места усмеравамо посетиоце на одређене локације, лакше их информишемо и 

пратимо њихове активности, а додатно доприносимо атрактивнијем изгледу подручја. Видиковац на 

трећи меандар Западне Мораве постао је популаран, а неко од одушевљених посетилаца је 

фотографију са ове позиције назвао „Српски Блед“. Уређење локалитета подразумева приступну стазу 

око 20 м и малу платформу видиковца за лакши и безбеднији боравак посетилаца. На почетку 

приступне стазе поставити инфо-таблу. 

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 

Видиковац  1.000.000,00 

              

 Накнаде                             1.000.000,00                  
 

април - 

новембар 

Најповољнија 

понуда 

  

2.2.Уређење приступа и локалитета Бањски поток 

Део Бањског потока са одликама кањона у коме је изражена појава таложења бигра, формирање 

бигрених када и неколико слапова, као и велике бигрене терасе, спада у најатрактивније локалитете у 

заштићеном подручју. У последење време вишеструко је порасло интересовање и број посетилаца на 

овом локалитету. Како се ради о врло осетљивом простору који би могао бити девастиран  даљим 

растом броја посетилаца и недовољно контролисаном посетом и активношћу посетилаца неопходно је 

хитно предузети активностима и мерама за ефикаснију заштиту овог драгуља. Активности које 

планирамо усмерени су на контролисану посету, односно спречавање посете без присуства чувара или 

водича, што би постигли изградњом ограде и капије на прилазном путу. Поред капије  треба поставити 

инфо-таблу која ће упознати посетиоце са вредностима и значају локалитета као и могућношћу 

обиласка (радно време, цена улазнице). На самом локалитету, у циљу безбедности посетилаца, уредити 

шетне стазе, на местима већег нагиба терена изградити степенице, гелендере и заштитну ограду на 

видиковцима. Све активности спровести са што мањим захватима на терену уз коришћење природних 

материјала,  у првом реду дрвета.  



 

 

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 
Бањски поток 

 
1.500.000,00 

Накнаде                             1.500.000,00                            
 

март-јун 
Најповољнија 

понуда 

 

 

 

 

 

 

2.3.Видео надзор на траси магистралног путе кроз заштићено подручје 

Кроз средиште заштићеног подручја, изнад саме реке Запдне Мораве пролази траса државног 

пута I Б реда бр.23 деоница Чачак-Пожега. Ово је веома прометна саобраћајница са годишњим 

просеком од преко 8000 аутомобила дневно. Као једна од последица велике фрекфенције саобраћаја 

јавља се проблем неконтролисаног одлагања отпада од стране учесника у саобраћају. Постоји више 

начина непрописног одлагања отпада на овој деоници, од избацивања смећа директно из аутомобила, 

одлагање отпада на паркинзима ван посуда које су предвиђене за то, до одлагања отпада органског 

порекла. Намера нам је да најкритичније локације покријемо видео надзором и потом подношењем 

пријава против уочених прекршилаца спречимо неправилно олагање отпада дуж трасе државног пута.  

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 

Видео надзор 

 
400.000,00 

                      

Накнаде                            400.000,00                               
 

март-јун 

Најповољнија 

понуда 

 

2.4.Пешачка стаза Међувршје 

Планирамо изградњу пешачке стазе у дужини од 300м, дуж десне обале акумулације 

Међувршје на деоници Лантерна – ресторан Плажа. Стаза ће омогућити посетиоцима силазак на обалу 

акумулације, панорамско разгледање подручја. Такође стаза ће допринети безбедности како 

посетилаца, тако и становника Међувршја, јер за кретање на овој деоници више неће користити веома 

прометан и за пешаке ризичан магистрални пут.  

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 

Пешачка стаза 

 
300.000,00 

Накнаде                                300.000,00                          
                             

 

март-јун 

Најповољнија 

понуда 

 

 

VI ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

 

1. Мере и услови 

      Промоција ће се вршити путем представљања туристичких потенцијала и других вредности 

заштићеног подручја средствима јавног информисања (штампани и електронски медији) и 

организовањем пригодних манифестација.  

        Вредности заштићеног подручја промовисаће се путем домаћих и иностраних медија. 

Управљач је традиционално домаћин бројним екипама новинара и сниматеља који посећују овај део 

Србије. 



 

У сарадњи са другим субјектима традиционално организујемо спортске манифестације 

„Илиндански пливачки маратон“, „Велика планинска трка“, „Трекинг лига Србије“,  „Регата Овчарско-

кабларска клисура“ и риболовачка такмичења.  

 

 

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 

Медији и 

дигитални 

маркетинг 
700.000,00 

Накнаде                            200.000,00 
Град Чачак                       500.000,00               

Јануар- 

децембар 

Електронски и 

штампани 

медији 

 

 

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

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

„Калиграфско-иконописачка радионица“ и резбарска колонија „Крст патријарха Павла“, а планиране 

су вечери духовне музике и други пригодни садржаји. 

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 

Дани 

иконописа и 

калиграфије 

100.000,00 Град Чачак                         100.000,00 Јул-август 

Управљач, 

Центар за 

визуелна 

истраживања 

„Круг“ 

 

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 

„Дани 

патријарха 

Павла“ 

700.000,00 
Град Чачак                            700.000,00            
                    

Мај-новембар 

Управљач, 

установе 

културе, црква 

 

         За потребе промоције и информисања потенцијалних посетилаца и корисника наших услуга 

обновићемо тираже брошура, постера и лифлета .  

Планирамо да наставимо са издавањем зборника научно-истраживачких радова „Бележник 

Овчарско-кабларске клисуре“. Средства су потребна за ауторске хонораре сарадника и уредника, 

припрему и штампу часописа. 

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 

Бележник бр 11 250.000,00 

Накнаде                                   50.000,00 

Град Чачак                            150.000,00                

Министарство                         50.000,00            

април - 

децембар 

Најповољнија 

понуда 

(штампа), 

управљач, 

стручни 

сарадници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Задаци на развоју културно-образовних и информативних активности 

        Заштићена подручја у свету поред основне улоге заштите биодиверзитета, природних и 

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

активности посвећених  пре свега младима, али и осталим грађанима. Активности на овом плану имају 

за циљ да популаришу и грађанима приближе теме заштите природе и заштите културно историјског 

наслеђа.  

Кроз информисање грађана о вредностима заштићеног подручја и појавама које га угрожавају 

настојимо да их упознамо са  потребом заштите тих вредности и придобијемо да се активно укључе у 

наше акције и програме. 

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

друштвом“ и ПД „Кабалар“ Чачак осмислио и реализује део су активности на развоју културно-

образовне улоге заштићеног подручја.  

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

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

 

 

3. Задаци и активности на развоју одрживог туризма 

 Одрживи туризам пoдрaзумeвa свaки вид туризмa кojи дoпринoси зaштити живoтнe срeдинe, 

сoциjaлнoг и eкoнoмскoг интeгритeтa и унaпрeђењу  прирoдних, ствoрeних и културних врeднoсти нa 

трajнoj oснoви.  

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

фунцији одрживог развоја туризма, обзиром да постоје услови за њихов интензиван развој су: еко 

туризам, сеоски туризaм, едукативни туризам, туризам посебних интереса.  

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

нивоа квалитета туристичке понуде  кроз промоцију еко туризма и едукацију у области одрживог 

развоја туризма.    

 Широко учешће свих релевантним актера  на транспарентан процес процене, доношења одлука 

и спровођења активности за  израду најбоље могуће процене о укупним ризицима, претњама и 

додатним мерама заштите.  

 Актери који  су укључени у управљању туризма у заштићеним подручјима: 

 - локална предузећа која пружају услуге  

 - организатори путовања - туроператори  

 -туристичка организација  која промовише  заштићено подручје 

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

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

простору 

 - други појединци који помажу заједницу  

 - менаџмент који држи законску одговорност за заштиту природног и кулурног наслеђа 

 Туризам у заштићеним подручјима производи добит и трошкове. Одговорност управљача 

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

примарни задатак заштићеног подручја, а то је очување биодиверзитета,  заштита  предела и културног 

наслеђа.  

 Маркетинг се посматра и прихвата као  интегрални приступ остваривању циљева управљања 

заштићеног подручја и то кроз: 

1. повећање броја посетилаца 

2. повећање дужине боравка посетилаца 

3. повећано снабдевање посетилаца локалним производима  

4. обезбеђење локланих стручних водича за заштићена подручја 

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

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

 Развој руралног туризма у заштићеном подручју 



 

 Развој еко  туризма  

 Подстицање производње органске храна, традиционалне хране и аутохтоних производа са 

заштићеним географским пореклом 

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

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

одређеним зонама, ограничења брзине, казне за одлагање смећа или загађење, јасна правила за 

ограничење вожње ван пута, контролу броја посетилаца дозвољеног у зонираном подручју,  

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

шта је неприхватљиво. 

 Програми обуке су неопходни да би обезбедили локалном становништву прилику да покрену 

сопствени бизнис. 

 

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

  Успостављање партнерства између управљача заштићеног подручја, невладиних организација, 

локалне заједнице  и приватног сектора 

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

подизање свесности и успоставити информативне центре Повећати едукацију, посебно о 

екотуризму и заштити биодиверзитета. 

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

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

итд.). 

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

природне, културне историјске ресурсе и туристичке производе дестинације која подржава 

циљеве одрживог туризма. 

 развијање маркетиншке и промотивне стратегије које доприносе еколошкој и културној свести. 

 

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

посетилаца и служби управљача. Средства су планирана за рад инфо-центра и торшкове 

комуникације (телефон и интернет). 

 
Активност Финансијс

ка средства 

Извор финансирања Време 

реализације 

Извршилац 

посла: 
Бруто зарада 

запосленог  

лица за рад са 

посетиоцима 

600.000,00 Накнаде                                600.000,00               
Јануар-

децембар 

Управљач 

Инфо-центар  

Трошкови рада 
100.000,00 

Накнаде                                  50.000,00 

Град Чачак                             50.000,00              

 

јануар 

Управљач  

Регистрација 

туристичких 

пловила 

150.000,00 
Накнаде                                100.000,00 

Град Чачак                             50.000,00 
јануар - јун 

Лучка 

капетанија 

Београд 

Сервис и 

поправке 
200.000,00 

Накнаде                                150.000,00 
Град Чачак                             50.000,00  

април - август 
Најповољнија 

понуда 



 

туристичких 

пловила 

 

  VII САРАДЊА 

Планиране активности и њихова реализација упућују на сарадњу са другим субјектима на различитим 

нивоима. Искуства из заштићених подручја у свету  указују на потребу укључивања свих 

заинтересованих субјеката у процес управљања заштићеним подручјем. У наредном периоду 

наставиће се са укључивањем корисника простора у процес управљања подручјем ка коначном циљу 

– формирање функционалног Савета заштићеног подручја. 

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

природе Србије, Туристичком организацијом Србије, органима локалне самоуправе Града Чачка и 

општине Лучани. Затим се по сегментима деловања сарадња проширује на МУП и правосуђе, јавне и 

комуналне службе, научне институције, удружења грађана и друге. Посебна пажња као и увек до сада 

посвећује се односима са монаштвом манастира у клисури и локалним становништвом, како у 

насељима у заштићеном подручју тако и граничном појасу. 

 

1. Сарадња и партнерство са локалним становништвом 

 Сарадња са локалним становништвом спроводи се преко месних заједница насеља на 

територији заштићеног подручја. Свако да постоји напредак у сарадњи и разумевању, али се мора 

констатовати да још увек, код дела становништва, има неразумевања пре свега улоге и задатака 

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

масних заједница, се све чешће обраћају управљачу са конкретним предлозима, питањима у вези 

решавања комуналних и других проблема и сл. Такође се укључују у реализацију активности које 

спроводи управљач. Ипак намеће се задатак појачане комуникације у смислу информисања и сарадње 

која се односи на решавање проблема локалне заједнице, организовање акција и др. Управљач ће се 

активно укључивати у решавање питања везаних за инфраструктуру у насељима, акције уређења, 

чишћења и опремања, културно-забавне и едукативне активности и сл. 

 Локално становништво ће се информисати и усмеравати ка делатностима којима би се могле 

валоризовати вредности и предност живота у заштићеном подручју.  

 

 

2. Сарадња са другим власницима и корисницима непокретности у заштићеном подручју 

            Сарадња са другим власницима и корисницима непокретности у заштићеном подручју ће се 

односити на решавање заједничких проблема везаних за живот и рад у заштићеном подручју. Као 

приоритет се намеће успостављање добре сарадње и комуникације са управама и монаштвом 

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

 

3. Сарадња са НВО 

 Управљач заштићеног подручја у својим активностима  веома често налази подршку НВО 

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

заштићеном подручју као што су научни-истраживачки кампови, волонтерске акције, едукација, 

промоција, организација културних и спортских манифестација. Сарадња са НВО сектором пружа 

широке могућности за унапређење рада управљача те се мора радити на проширењу мреже 

организација са којима сарађујемо, као и даљем унапређењу већ успостављене сарадње. У наредном 

периоду треба трагати за додатним каналима комуникације односно путевима размене идеја и планова, 

а то ће донети реализацију нових пројеката од заједничког интереса. Управљач заштићеног подручја 

је отворен за сарадњу на свим активностима које су усмерене ка заштити, очувању и унапређењу 

темељних вредности подручја. 

 

 



yHalpebe6e capaArbe ca rzH$opMarHBHr,rM rJIacI4JII,IMa 14 crpytIHI4M qacorucl4Ma rluMe 6u ce

suauajuo no6omuala V capaqlua ca ocTaJlral.r cy6jerrzMa Ha cBI4M HI4BoIIMa.
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