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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. 
  
 1. 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 
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- 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 
- води евиденцију о природним вредностима и о томе доставља податке Заводу за 

заштиту природе 
- води евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који 

представљају фактор угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о томе доставља 

податке надлежном  министарству и Заводу за заштиту природе 
- у сарадњи са Републичком инспекцијом и органима безбедности спречава све 

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

представљају фактор угрожавања и девастације заштићеног подручја 
- донесе акт о накнадама за коришћење заштићеног подручја, уз сагласност надлежног 

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

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

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

припадају по Уставу, закону и овом Статуту. 
Установа је уписана у судски регистар код Привредног суда у Краљеву, решењем тог суда  

ФИ број- 919/98. 
             
1.2 . 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. 
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2.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ, РАЗВОЈ И ПОСЛОВЕ 

МАРКЕТИНГА У ТУРИЗМУ 
 

2.1. Реализоване активности у области промоције 
 
Сајмови  
    
CMT Штутгарт 

 
 CMT Штутгарт, највећи сајам туризма на свету за посетиоце, који је  намењен широј 

публици,  одржан  је од 11. до 19. јануара 2020. године. Сајам је током деветодневног трајања 

посетило око 300.000 посетилаца и 2161 излагача. На штанду Туристичке организације 

Србије, поред укупне понуде Србије, представиле су се: Туристичке организација Војводине,  

градова Београда, Новог Сада, Чачка и Ваљева, као и Атомска Бања Горња Трепча и 

туристичка агенција „Glob Metropoliten“ из Београда.  

 Највеће интересовање посетилаца овог сајма било је за понуду за камповање  и  за 

активан одмор. Поред промотивног материјала, посетиоци штанда ТО Србије могли су да се 

упознају са традиционалним мотивима из Србије, кроз поставку у којој су могли да учествују 

и најмлађи посетици сајма.  
 Овчарско-кабларска клисура  је дестинација  која је интересантна немачким 

туристима, пре свега због природних ресурса и могућности за  планинарење, бициклизам, 

шетњу у природи, посету видиковцима и манастирима који се налазе у непосредном 

окружењу.  Кроз тематске брошуре Туристичке организације Чачка на  немачком језику   које 

су дељене на инфо пулту, посетиоци су добили детаљне информације о туристичким 

садржајима којима располаже Чачак са околином, као и туристичка регија Западна Србија, 

као најатрактивнија дестинација у Србији,  за активан одмор у природи.  
 Директор туристичке агенције Pilligerreisen,  која је организатор путовања за 

поклоничка путовања из Минхена, г-дин  Julius-Alexander Pest, заинтресован је за 

организацију програма за посету манастирима у Србији, па ће у том смислу и манастири 

Овчарско-кабларске клисуре бити потенцијално део програма.  
 Туристичка агенција  Glob Metropoliten из Београда, поред трансфера и транзитиних 

путовања кроз Чачак, односно Овчарско-кабларску клисуру, убудуће ће већу пажњу 
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посветити креирању програма које обухватају туристичке дестинације на подручју Чачка. На 

ту тему обављен је разговор са власницом ове агенције г-ђом Мирјаном Љубинковић.  
 Сајам је био изузетно добро организован и посећен и ове године је привукао пажњу 

специфичном понудом када је у питању активан одмор, нарочито за љубитеље кампова, па је 
и део сајамског простора у неколико хала, био изложбеног карактера, поред туристичке 

понуде, која је била распоређена  такође у неколико сајамских хала.  
 
Сајам туризма у Бечу  
 
 На сајму туризма  у  Бечу   Туристичка организација Чачка  представила се  на штанду   

Привредне коморе  Србије, на коме су своју понуду презентовали Привредна комора 

Војводине, Туристичка организација Новог Сада, винарија “ Звонко Богдан”, Туристичка 

организација Ваљева, Специјална болница “ Атомска Бања”. 
                     
Сајам туризма у Београду 
 
 42. Међународни сајам туризма одржан је од 20. до 23. фебруара 2020. године у 

Београду, а у хали 4  представљена је понуда туристичких  дестинација у Србије. 
Туристичка организација Чачка  је у  оквиру заједничког наступа на штанду 

туристичке регије Западна Србија, представила туристичку   понуду на подручју града Чачка. 

Штанд града Чачка на Сајму туризма у Београду, посетили су и државни секретар 

Министартва  трговине, туризма и телекомуникација, руководство  града Чачка, као и 

представници туристичког сектора Србије и региона.  Успостављени су бројни контакти са 

туристичким посленицима, представницима агенција, медијима.  
Сајамски наступ града Чачка уз подршку привреде допринеће развоју туризма и 

интересовању за посету граду Чачку, али и инвестиције у туристичку инфраструктуру. Поред 

штампаних публикација, Туристичка организација Чачка,  организовала је и пратећи програм 

промоције на штанду.    
Бројни посетиоци, организатори путовања и представници медија, присуствовали су 

програму промоције нових тематских програма у граду Чачку, Овчарско-кабларској клисури,  

које је презентовала Мирјана Кнежевић, власница туристичке агенције “Лазена” из Чачка. 

Стефан Лукић одржао је презентацију на тему бициклистичких и планинарских рута и нове 

андроид апликације о туристичким садржајима на подручју Чачка.  Рок фестивал ПРИЧА 

најавила су позната имена наше музичке сцене, Неле Карајлић, група Валентино, Бане 

Локнер, група S.A.R.S.  
 Поред манифестација које се организују на подручју Чачка, посебно су представљене 

оне које имају значај у области културе и  традиције. Међу њима је Сабор фрулаша Србије,  

“Карусел”, “Дани патријарха Павла”, “Етнофест” али и у области промоције пољопривреде и 

гастрономије -  “Плодови Западног Поморавља” и “Купусијада”.   
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Промоција туристичке понуде града Чачка на сајму туризма у Београду 
 
Када је гастрономска понуда у питању, промовисано је издање „Чачак-водич кроз 

најбољу храну и забаву“, а представници угоститељског сектора из Чачка, гостионица 

“Младост” и најстарија кафана у Чачку “Цар Лазар”, у саставу УТП “Морава”,  представили  

су специјалитете чачанског краја. Поред укусне хране, гостионица “Младост” је организовала 

и деустацију крафт пива које производи, а  кафана “Цар Лазар” је уз богат асортман из 

њихове кухиње и  пратећег музичког програма, представила и детаље из ресторана, на чијој 

је рестаурацији била ангажована Марија Лукић. На штанду ТОЧ је организована и наградна 

игра за посетиоце сајма, а награде су доделили: Специјална болница за рехабилитацију 

Атомска бања Горња Трепча, УТП “Морава”,  хотел “Aveny”, Туристичка организација Чачка, 

Рок фестивал ПРИЧА.  Пажњу посетилаца на штанду ТОЧ  имала   је и уметница, сликарка 

Ивана Кнежевић, која је осликавала занимљиве детаље, у облику сувенира “У бојама Чачка”.  
  
 
 
 



8 
 

 
 
 
 
 Промоција у медијима    
 
инострани и дијаспора 

ITB Берлин- https://itb-berlin-
news.com/2020/03/12/p26_adv_serbia/ 
електронско издање  
највеће туристичке берзе туризма на свету 

Планинарске и бициклистичке стазе у 

Овчарско-кабларској клисури  

 

Новинари из Немачке и Италије  Dr Eva  

Schäfers - Немачка Piodomani Guiseppe - 
Италија 
https://dental-
food.blogspot.com/2020/04/serbien-2020-teil-
3.html?m=1 
 
 

Дводневни боравак  у циљу упознавања са 

могућностима  у областима здравственог и 

медицинског туризма у Србији/Чачку 

 

Франкфуртске вести  
штампано и онлајн издање 

Комплетна туристичка понуда подручја  

Чачка  

 
Берлински часопис Landsicht штампано и  

онлајн  издање 
Атомска бања Горња Трепча 

 

Youtube.com /Covid Tavel – Serbia-Cacak 
Road Less Traveled (САД) 

Туристичка понуда Чачка, култура, историја, 

образовање, гастрономија, природа  

 
МЕДИЈИ – локални и регионални, као и штампани и електронски медији у Србији 

пратили су и извештавали о активностима Туристичке организације Чачка у области   

унапређења и развоја туризма, мониторинг заштићеног подручја, инфраструктурним 

улагањима у туристичке садржаје на подручју Чачка. Чланци и објаве у електронским 

медијима допринели су укупној промоцији туристичке понуде Чачка. Такође, у сарадњи са 

Туристичком организацијом регије Западна Србија, организвани су заједничке конференције 

за медије, као и билтени у којима су наведене информације о актуелном стању, активностима 

и сарадњи на нивоу регије.  
 
Теме које су биле заступљене у медијском извештавању током 2020. године:  

 Искоришћеност ваучера за субвенционисани одмор 
 Организација студијског боравка туристичких агенција, осврт на туристичку сезону, 

туристичка понуда Чачка 
 Студијски боравак организатора  путовања у Чачку 
 Наступи ТОЧ  на домаћим и међународним сајмовима  туризма 
 Отварање Инфо центра и продавнице сувенира у Чачку 
 Акција чишћења језера Међувршје у организацији ТОЧ 
 Комплетна туристичка понуда Чачка, манифестације 

https://itb-berlin-news.com/2020/03/12/p26_adv_serbia/
https://itb-berlin-news.com/2020/03/12/p26_adv_serbia/
https://dental-food.blogspot.com/2020/04/serbien-2020-teil-3.html?m=1
https://dental-food.blogspot.com/2020/04/serbien-2020-teil-3.html?m=1
https://dental-food.blogspot.com/2020/04/serbien-2020-teil-3.html?m=1
https://dental-food.blogspot.com/2020/04/serbien-2020-teil-3.html?m=1
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 Награђен промотивни материјал ТОЧ  (избор најбољих публикација у Крушевцу и 

Лесковцу) 
 Инфраструктурна улагања (уређење зелених површина у Овчар Бањи, 

иннфраструктурно опремање, постављање туристичке сигнализације...) 
 Организована изложба  “Крст патријарха Павла” у оквиру манифестације “Дани 

патријарха Павла” 
 Туристичка понуда кроз одређене тематске програме (гастрономија,  активан одмор, 

културно наслеђе, повећано интересовање за пловидбу катамаранима) 
 анализа стања у туризму на подручју Чачка у ситуацији коју је обележила криза са 

корона вирусом на глобланом нивоу 
 најава нових инфраструктурних улагања на подручју Овчарско-кабларске клисуре 

 
Студијска посета новинара из Немачке и Италије 
 

Новинари, Др  Eva  Schäfers  из Немачке и  Piodomani Guiseppe,  боравили су од 24. до 

26. фебруара  у Атомској бањи Горња Трепча,  а програмом боравка укључена је посета 

туристичким знаменитостима града  Чачка и околине и могућностима у области медицинског 

туризма. Студијском посетом, поред Чачка и Атомске Бање, уз подршку Туристичке 

организације Србије,  организована  је посета граду Београду, Новом Саду, бањи Врдник и 

Врњачкој бањи. Студијска посета реализује се на  иницијативу сарадника Туристичке 

организације Чачка и Атомске Бање  на тему промоције здравственог  и медицинског туризма 

у Немачкој, г-дина Дамира Радића и проф. Петера Бекера, са којима је пре нешто више од две 

године организована конференција, у Чачку, уз подршку Града Чачка. Утисци новинара су 

веома позитивни када су у питању  стандарди у терапији и смештају  у Специјалној болници 

за рехабилитацију Атомска Бања Горња Трепча, али и стандарди (опрема, материјал и 

медицинско особље) са којима су се упознали у стоматолошкој клиници “АС Дент” у Чачку.  

Др Ева Шеферс из Берлина,  аутор је  бројних чланака  и водитељ у медијима у Берлину на  

тему здравог живота, хране и природе. Боравак у Овчарско-кабларској  клисури, који је 

укључио видиковац на Каблару, планинарске стазе за шетњу, посету манастиру Никоље, 

Wellness  центру “Каблар”, оставили су  на њих веома позитиван утисак. Традиционална 

српска храна и специјалитети овог краја, које су дегустирали у амбијенту  кафане “Цар 

Лазар”,  такође је  по њиховом мишљењу нешто што је велики адут у нашој туристичкој 

понуди.  
 
 Road  Less Traveled,  Jonhatan Legg  
 
 Аутор  и водитељ серијала Road  Less Traveled,  Jonhatan Legg из САД  боравио је  у  

24. и  25. септембра у Чачку и Овчарско-кабларској клисури.  Емисија  Road  Less Traveled 

емитује се на дигиталним платформама и мрежама у САД, а овог сепетмбра снимао је  

емисију о Србији.  За снимање је одабрано неколико дестинација у Србији: Београд, Нови 

Сад, Увац и Чачак са Овчарско-кабларском клисуром. Концепт емисије је да се кроз 

туристичку понуду дестинације, природне вредности и културно-историјско наслеђе, истакну 

и њене  аутентичне вредности.  Посебно место у његовим емисијама има и представљање 

дестинацијe кроз гастрономску понуду,  па су кафана “Цар Лазар” и сеоско  домаћинство 

породице Чвркић на Каблару, била места где је могао да дегустира специјалитете чачанског 

краја.  У Чачку је посетио Споменик “Четири вере”,  који је  емитован  на медијима у Србији,  

са снажном поруком и симболиком и који је и на њега оставио посебан утисак.  
 Организована је и посета Прехрамбено угоститељској школи, а потом  Овчарско-
кабларској клисури. Снимак ове емисије може да се види на Youtube.com /Covid Tavel – 
Serbia-Cacak, а забележен је велики број прегеда.  
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Планинарске и бициклистичке стазе у Овчарско-кабларској клисури – објава ITB 

Berlin 2020 
 

12. марта 2020. године објављен је чланак у електронском издању ''ITB Berlin''  на тему 

планинарских и бициклистичких стаза у Овчарско-кабларској клисури. Овај чланак је 

објавила и Туристичка организација Србије, нагласивши значај овог вида промоције у у 

електронском издању вести које је ''on line'' доступно пословним излагачима највеће светске 

берзе туризма. 
     

Дигитална промоција 

Објаве кроз промоцију туристичких садржаја, догађаја и активности установе  кроз 

налоге  Туристичке организације Чачка на друштвеним мрежама:               

 INSTAGRAM   

 FACEBOOK 

 YOUTUBE 

 WIKILOC  

 GOOGLE MAPS (локација Овчар бања)   

 GOOGLE MAPS (локација Град Чачак) 

Све наведене активности – догађаји и информације, објављивани су током целе 

године, на наведеним платформама, што је значајно допринело видљивости дестинације и 

глобалном праћењу.  
 
Организација послова у периоду ванредног стања  
 

Након увођења ванредног стања у земљи, (због пандемије вируса корона, COVID-19), 
у наведеном периоду,  од 13. марта до 23. маја,  поједини запослени су обављали послове од 

куће (према претходно утврђеним задужењима) или су организована дежурства. Послови су 

се односили на припрему материјала за дигиталну промоцију и њихове објаве и издавачку 

делатност – публикације предвиђене планом јавних набавки штампаног материјала за 2020. 

годину, као и на теренски рад – снимање и израда фотографија: Овчарско-кабларска клисура 

Свете Тројице,  манастир Јежевица , Горња Трепча, Град Чачак, Овчарско-кабларска клисура - 
пристаниште на језеру, Овчарско-кабларска клисура -манастир Благовештење,.река Каменица 

и видиковац Каблар  Јелица,  Трнава, манастир Благовештење,  Градина на Јелици, Атеница и 

Овчарско кабларска клисура. 
 

Рад на припреми програма за иностранство  

 Након отказивања сајма туризма у Берлину, где је требало да се успоставе контакти и 

представе програми у сарадњи са туристичком агенцијом „Лазена“, професор Петер Бекер из 

Берлина  понудио је сарадњу и помоћ у реализацији програма након укидања ванредног 

стања. Састанци, односно разговори су обављани преко скајпа. 

https://www.instagram.com/tourist_organization_of_cacak/
https://www.facebook.com/JuTuristickaOrganizacijaCacak/
https://www.youtube.com/channel/UCFLMr4ZlkxxaDqu0CM7eRXQ?view_as=subscriber
https://sr.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=225059
https://goo.gl/maps/d57yYAS72Sm
https://goo.gl/maps/62zk2AoGM822
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Теме:  
1. Програм ''Bus tour Serbia + Central Europe'' (са боравком у Чачку и регији Западна Србија) је 

оценио одличним.  
2. Могућност израде нове  брошуре – ''Здравствени туризам у Чачку'', која ће бити 

прилагођена немачком тржишту, са већим бројем страна, информацијама које ће бити 

прилагођене немачким стандардима, референцама итд.  
3. Путовања и боравак сениор - пензионера из Немачке у Чачку и околним местима. 
 
Посета представника израелске  туристичке агенције "Noa Tours" 

Представници Туристичке агенције "Noa Tours" из Изреала Јоел Симхони и Хагит 

Леви посетили су 28. маја Чачак и Овчарско-кабларску клисуру. Посета је организована у 

циљу упознавања са туристичком понудом  Чачка  за долазак органозованих група туриста из 

Израела. Агенција има представништво у Београду, а њихова интересовања односе се  

смештајне капацитете у Чачку и организовање излета у Овчарско-кабларској клисури. Поред 

упознавања са туристичком понудом Чачка, посетили су Овчар Бању, Wellness  центар 

Каблар, а посебан утисак  оставили су видиковци у клисури и Бањски поток, као и манастир 

Никоље. Представници ове агенције очекују прве заинтересоване групе за долазак у Србију. 

Чачак и туристичка регија Западна Србија су приоритетне дестинације које ће бити у 

њиховим програмима, јер располажу бројним  могућностима за боравак у  природи и активан 

одмор.   

Извештај о реализацији студијске посете туристчких агенција граду Чачку 
 
 Туристичка организација Чачка је  17. и 18. јуна  2020. године организовала студијски 

програм боравка за представнике преко 20 туристичких агенција из Србије. На овом 

дводневном стручном скупу учествовале су туристичке агенције:   
TRAVEL KLUB Београд, FABRIKA PUTOVANJA- FANTAST Нови Сад, ALBATROS 
Лазаревац,   TARA TOURS Бајина Башта, DELIJA Зрењанин, RUBICON Београд, BIG TOURS 
Београд,  2044 TRAVEL Београд, APELSIN Москва,  SUPERNOVA TRAVEL Београд,  DOLCE 
VITA TRAVEL Крагујевац, SERBIAN ADVENTURES Нови Сад, MAGELAN Нови Сад, 
KARPATI Нови Сад, ECO TRAVEL Суботица, PUTOKAZ 021 Нови сад,  PANONIJATOURS 
Рума,  NOA TOURS - IZRAEL,  MLADI ZA TURIZAM Београд, као и директор Националног 
удружења туристичких агенција YUTA,  Александар Сеничић.  

Видиковац на Каблару, учесници студијског програма                     ОКК бус 
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Циљ организације овог програма у Чачку био је да се туристички производи града и 

околине на детаљан начин представе агенцијама, што је предвиђено  Планом   промотивних 

активности ТОЧ за 2020. годину. Туристичком сектору су представљени и  конкретни 

програми боравка и излета и  комбиновања различитих тематских програма у јединствен 

програм "3 у један". Програм садржи комбинацију, вожње брендираним "ОКК бусом", 

пловидбу  катамараном и пешачење до врха Каблара. Утиске са врха Каблара, гости су  

употпунили и уживањем у гастрономским специјалитетима  породице Чвркић на селу 

Врнчани,  где је организован ручак, а  потом и  упознавањем са културним и духовним 

наслеђем манастира Никоље на обали Западне Мораве.  Током дводневног боравка у Чачку, 

представници агенција  сагледали су и понуду   смештајних капацитета на подручју Чачка. 

"Чачанско вече" организовано је у градској кафани "Цар Лазар", уз музички програм. Други 

дан посете био је резервисан за град Чачак, брдо Љубић и Атомску бању Горња Трепча. 

Пешачка тура кроз Чачак обухватила је посету археолошком локалитету Римске терме, потом  

Дому културе где су видели највећи фикус у затвореном простору на Балкану. Посетили су и  

новоотворени Информативни центар и продавницу сувенира ТО Чачка, а шетња је 

настављена поред Гимназије уз причу о значају ове образовне установе за град Чачак.  Потом 

је организована посета Цркви Вазнесења Христовог, Народном музеју и Уметничкој  галерији 

"Надежда Петровић". Програм посете  обухватио је и Меморијални комплекс на брду 

Љубићу, а студијска  посета агенција завршена је у Атомској бањи Горња Трепча, где им је  

представљена  веома квалитетна понуда у области здравственог туризма чачанског краја. 
 Организација посете и упознавање са смештајним капацитетима и терапијским 
могућностима бање  и ручак  реализован је у сарадњи са СБ за рехабилитацију  Атомска бања 

Горња Трепча.  
Утисци након студијског путовања, биће потврђени кроз нове туристичке посете у 

организацији агенција које су нас посетиле, већ током ове године. 
 Овај студијски програм организован у Чачку, изазвао је и пажњу медија, који су 

пренели утиске о њиховом боравку у Чачку.  
 Гостима су подељени пакети промотивног материјала који су садржали брошуре  са 

комплетном туристичком понудом Чачка, као и препознатљиве сувенире и производе из  

Чачка,  “Dessert” и “Јелички дукат”.  
 Представници  туристичких агенција веома су позитивно оценили  организацију овог 

студијског програма, уз напомену да смо пример за друге дестинације у Србији, како би 

требало организовати сарадњу са организаторима путовања. Писану анализу Чачка као 

туристичке дестинације, оцену квалитета туристичких садржаја  и услуга, доставили су у 

анкетама које су им послате након боравка у Чачку, а која ће значити у даљим плановима за 

унапређење квалитета туристичког боравка, пре свега кроз улагања у туристичку 

инфраструктуру. 
 
Сарадња са Туристичком организацијом Србије  (ТОС) 
 
 Сарадња са Туристичком организацијом Србије одвијала се кроз заједничке  промотивне 

наступе: 
 промоција Србије на сајму туризма у Штутгарту (транспорт промотивног материјала, 

бреднирање штанда – инфо пулта, координација током сајамске промоције) 
 информисање ТОС о актуелним саджајима, активностима и програмима реализованим током 

године 
 достављени предлози Туристичке организације Чачка за летњу промотивну кампању коју је 

организовала ТОС 
 промоција туристичких садржаја на териотрији града Чачка на платформама и социјалним 

мрежама ТОС  
 сагласност ТОС на План промотивних активности Туристичке организације Чачка 
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Сарадња са Туристичком организацијом регије Западна Србија  
 
 Сарадња са Туристичком организацијом регије Западна Србија  током године била је у 

 области промоције: 
 координација у припремама и заједничком наступу регије на сајму туризма у Београду 
 дигитална промоција (представљање туристичких садржаја подручја града Чачка кроз 

социјалне мреже и остале дигиталне платформе регије) 
 медијска промоција (билтен, конференције за медије, наступи на електронским и 

изјаве за штампане медије) 
 припремљен материјал (подаци и информације) ТОЧ за потребе издраде Програма 

развоја туризма  туристичке регије Западна Србија у чијем саставу је подручје града 

Чачка  
 припремљене информације (подаци, текстови и фотографије о видиковцима Овчарско-

кабларске клисуре) за нову брошуру регије – Најлепши видиковци регије Западна 

Србија  
 Израда новог материјала за потребе  дигиталне промоције на енглеском језику, 

намењене иностраном туристичом тржишту  
 сарадња на припреми Туристичке конференције регије Западна Србија 

 
Редизајн  сајта ТОЧ 
 

Сајт Туристичке организације Чачка, након анализе садржаја који су постављени, 

установљено је да би редизајном графичкких решења и садржаја, био знатно 

функционалнији, прегледнији и информативнији. На основу упутстава добијених од 

програмера  припремљени су текстови и  одговарајуће фотографије. Претходно су ажурирани 

сви подаци који се односе на тражене сегменте по категоријама. Нов домен сајта је 

www.turizamcacak.rs 
 
Апликација за мобилне телефоне  

Апликација за мобилне телефоне допуњена је новим информацијама:   
 инфо центар ТОЧ у Чачку 
 нови смештајни капацитети у Овчарско-кабларској клисури 

 
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ  
 
 Туристичка организација Чачка је током 2020. године, поред издања која су штампана 

у новом тиражу предвиђеним Програмом рада ТОЧ у области издавачке делатности, 

приредила и неколико нових публикација и тематских мапа.  Нови тиражи штампаних издања 

су:  
1. Чачак мој Град  (српско-енглеско издање),  
2. Чачак за младе (српско-енглеско издање), 
3.  Бања Горња Трепча – Атомска бања (српско-енглеско издање),  
4. Одмор у покрету – издања на српском, немачком и енглеском језику,  
5. Верски туризам – манастири чачанског краја – српки, енглески и руски,  
6. Смештај у Чачку (српско-енглеско издање)  
7. Водич кроз бициклистичке и планинарске стазе у ОКК (редизајнирано издање) српско-

енглеско,   
8. Чачак- Водич кроз најбољу храну и забаву (српско-енглеско издање)  
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Када су у питању нова издања, штампани  су: 
1. Бележник Овчарско-кабларске клисуре,   
2. Водич кроз смештај и ресторане у Овчарско-кабларској клисури,   

 
Tематске мапе: 

1. Пешачке туре кроз Чачак,  
2. Манастири Овчарско-кабларске клисуре,  
3. Фото сафари и видиковци Овчарско-кабларске клисуре 
4.  Водич – угоститељски објекти у Чачку.   

Нове брошуре и тематске мапе  штампане су на српском и енглеском језику. Издања су 

дистрибуирана и дељена у инфо центрима у Чачку, Овчар Бањи и  на брду Љубићу.  
 
Избор за најбоље туристичке публикације – “Кофер слова” 2020 Крушевац 
 

Туристичка организација Чачка на конкурсу  за избор најбољих публикација "Кофер 

слова" у Крушевцу, ове године  пријавила је пет издања (2 тематске мапе, Бележник, Чачак - 
Водич кроз  набољу храну и забаву, Водич кроз планинарске и бициклистичке стазе).  

Туристичка организација Чачка освојила је Прву награду и "Златни кофер" за 

публикацију "Водич кроз планинарске и бициклистичке стазе у Овчарско-кабларској 

клисури". Стручни жири је награђену  публикацију оценио  у  категорији за штампана издања 

са више од 50 страна, а у категорији до 50 страна, Туристичка организација Чачка  освојила  

је Другу награду за "Водич кроз најбољу храну и забаву у Чачку" и "Бележник Овчарско-
кабларске  клисуре", а Трећу награду за нова издања мапа и то за пешачке туре кроз Чачак и 

манастире Овчарско-кабларске клисуре.  
 
Изложба сувенира и туристичких публикација – Лесковац 2020  
 

На избору за најбоље представљање дестинације кроз издавачку делатност на 13. 

Изложби сувенира и туристичких публикација "Лесковац 2020", Туристичкој организацији 

Чачка додељена је по оцени петочланог жирија, Прва награда за тематске мапе (Пешачке 

туре кроз Чачак, Манастири Овчарско-кабларске клисуре и за мапу - храна и забава са 

понудом најбољих угоститељских објеката  у  Чачку). У категорији која се такође оцењивала - 
Колекција туристичких фотографија, Туристичкој организацији Чачка, припала је Трећа 

награда.  
 
Билтен Туристичке регије Западна Србија  
 

Текстови и фотографије о четири најлепша видиковца у Овчарско-кабларској клисури,  

достављени Туристичкој организацији регије Западна Србија. Нови билтен на енглеском 

језику намењен је промоцији на иностраном туристичком тржишту 
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2.2. АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ И РАЗВОЈУ ТУРИЗМА 
Реализоване пројектне активности, развој туристичке инфраструктуре  
 
Уређење парка "Бранко В. Радичевић" 
 
 Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ као управљач ПИО Овчарско–

кабларска клисура, кроз пројекат и сарадњу са Министарством трговине, туризма и 

телекомуникација извршила је уређење постојећег парка који је посвећен нашем познатом 

песнику Бранку В. Радичевићу и тако унапредила туристичку инфраструктуру, а самим тим 

створени су одлични услови да туристи и посетиоци уживају у миру и тишини ове природне 

оазе у Овчар Бањи. У оквиру овог пројекта, урађена је савремена расвета, уређене су пешачке 

стазе, посађено је ново зеленило и уграђен је нов мобилијар (канте и клупе). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

Туристичко-информативна сигнализација и за пешачко-планинарску ''Стазу 

патријарха Павла'' 
 

Туристичко-информативна сигнализација за пешачко-планинарску ''Стазу патријарха 

Павла'', постављена је на планини Вујан, од Атомске Бање Горња Трепча до манастира Вујан. 

Дужина ове стазе износи 7 км, а потребна су  око 2 сата хода да би се препешачила. У  другој 

фази пројекта  постављене   су тематске табле са  штампаним порукама и мислима почившег 

патријарха Павла.  
Пројекат је финансирала Туристичка организација Чачка, а у плану је постављање 

мобилијара, чиме ће бити употпуњен овај тематски садржај. Стаза патријарха Павла поред 

значаја у очувању сећања на живот и дело патријарха Павла, има здравствени аспект и 

доприноси квалитетнијем садржају туристичког боравка. 
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Постављена је нова бициклистичко - планинарска сигнализација од Атеничког врела 

до Градине  
 
Циљ који има постављање поменуте сигнализације је вишеструк: 
1. Поновно оживљавање локације Атеничко врело као некадашњег омиљеног излетишта Чачана 
2. Здрав живот и рекреација у природи 
3. Промоција локалитета заједно за локалитетом "Градина" на планини Јелица 
 

Ова бициклистицко/пешачка рута обележена је на иницијативу Туристичке 

организација Чачка, која је финансирала овај пројекат, а припрему и постављање 

сигнализације реализовао је Стефан Лукић. Радови на уређењу локалитета  биће настављени. 
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Панорамер на видиковцу - врх Каблара 
 
 Видиковац на Каблару са кога се пружа поглед на меандре Западне Мораве је један од 

најатрактивнијих у Србији. Због све већег интересовања за посету овом видиковцу, 

постављени су  панорамери како би  пружили додатни угођај посетиоцима. 
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Сарадња са надлежним институцијама и приватним сектором у области унапређења и 

развој туризма 
 
Сарадња са канцеларијом за ЛЕР ГУ Чачка 
 

Достављање одређених информација потребних за израду Елаборта намењеног 

категоризацији  туристичког места. 
 
Сарадња са Шумарском школом  из Краљева 
 

Проф. Драгојла Рољевић, пејзажни архитекта предложила је сарадњу са Туристичком 

организацијом Чачка на тему пројекта који раде у сарадњи са Министарством шумарства, а 

тиче се руралних подручја која се налазе у близини шумских комплекса и могућности да се 

сеоска домаћинства Моравичког округа укључе у едукацију. Представник сеоског 

домаћинства са препорученог подручја на одржаној радионици је власник сеоског 

домаћинства Чвркић са Каблара.  
  
Анализа – анкетирање  туристичке тражње 
 

Током лета и јесени спроведена је анкета, односно истраживање и оцене  туриста и 

посетилаца на основу којих  су добијене повратне информације о задовољству услугама и 

генерално туристичком понудом дестинације – Овчарско-кабларска клисура. Анекту (на 

српском и енглеском језику) су попуњавали туристи који су користили услуге катамарана- 
пловидбу реком Западном Моравом и језером Међувршје. Највећи број анкетираних 

позитивно је оценио саму дестинацију (природу, културно наслеђе, крстарње клисуром). 
Такође, анкета је показала начин на који су се информисали о садржајима дестинације 

што је од значаја за даљу стратегију оглашавања и планираних промотивних активности 

(канала дистрибуције).  
 
Акција ТОЧ – уклањање отпада на језеру Међувршје  
 

Туристичка организација Чачка организовала је  22. септембра акцију чишћења 

плутајућег отпада на језеру Међувршје у Овчарско-кабларској клисури. Поред запослених  у 

ТО Чачка, акцији су се придружили и власници неколико чамаца у клисури, а циљ је био да 

се укаже на потребу очувања природе и апелује на становништво  да чува природне 

вредности којима смо окружени. Прикупљено је више од сто џакова углавном пластичне 

амабалаже која је плутала површином језера.  
Акција је била веома добро и медијски промовисана, што ће допринети даљем 

интензивирању и масовнијем одзиву заинтересованих корисника овог подручја (власника 

викендица и чамаца). 
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Канцеларија за младе – сарадња 
 

Са Канцеларијом за младе у Чачку, ТО Чачка имала је сарадњу кроз ангажовања 

младих  у циљу  промоције туристичких садржаја и услуга у  у Овчарско-кабларској клисури 

(rent a bike, планинарење). 
       
Туристичка конференција – Регија Западна  
 

У уторак, 27. 10. 2020. године, уместо планиране конференције у Чачку, због 

епидемијске ситуације одржана је онлајн конференција “Туризам у време кризе” у 

организацији Туристичке организације  регије Западна Србија.   
Један од панелиста на конференцији био је директор Војин Јаковљевић, који је 

презентовао следећи видео материјал: “Година изазова у функцији развоја туризма града 

Чачка”. Презентација је обухватила: пројектне активности, промоцију кроз сарадњу са 

медијима и издавачку делатност, реализоване инфраструктурне пројекте, уређење града, 

екололошке акције, сарадњу са туристичком привредом, студијски боравак агенција..). Од 

презентација и дискусија које су се одржале, углавном су биле анализе постојећег стања, 

добри примери из праксе и најаве будућих планова који би требало да се ускладе са 

актуелном ситуацијом  у туризму. Конференцију ондосно презентације и дискусије праћене 

су преко Zoom платформе.  
 
Припреме за нове програме у Овчар Бањи 
 

Припремљени су нови програми намењени групама, који ће укључити смештај и 

терапију у Овчар Бањи (Бања Лек) и Wellness центру Каблар. Дефинисане су могућности и 

садржаји који су на располагању, у оба објекта. Са Др Алексићем је договорена припрема 
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програма за терапију и смештај који када буде комплетиран, буде на располагању, а групама 

које буду боравиле у објекту и излети: вожња катамараном, посета видиковцу и тематске туре 

које ће им бити понуђене. Са менаџментом велнес центра је договорен боравак 

организованих група уз коришћење услуге ресторана, базена и услуга велнес центра. 
Постојећа понуда смештајних капацитета проширена је са још неколико објеката у 

Овчар Бањи (који су увршћени у нов промотивни материјал рађен током године) и на језеру 

Међувршје (глампинг “Језеро”).  
 

Посета и информисање сеоских домаћинстава о могућностима за аплицирање  за 

средства – ИПАРД 
 

Домаћинства  заинтересована за бављење  сеоским туризмом, информисана су  о 

могућностима -   конкурсу за средства ИПАРД фондова, даљој промоцији и сарадњи са ТО 

Чачка.  
Села  Рошци  и Врнчани на Каблару, имају неколико домаћинстава  заинтересованих  

за бављење сеоским туризмом. Након разговора са њима и сагледавања постојећих 

могућности и обимом улагања, започели су са припремама за  пружање услуга у овој области. 

Оно што је заједничко за све њих је да су регистрована пољопривредна газдинства, да имају 

поседе  под воћем, односно производе храну, поједини се баве се и сточарством, са 

примерима неколико објеката који могу да буду у функцији организованог боравка 

(смештаја).  
Домаћинство Чвркић на Каблару је након разговора са представницима ТО Чачка о 

могућностима да се укључе у пружање услуга организованог пријема већих група (гастро 

туре- ручак у сеоском домачинству), током лета и јесени имало бројне групе, а њихова понуда 

нашла се у програмима туристичких  агенција из Србије.  
Контактирани су и други потенцијални корисници средстава из ИПАРД-а, који би 

додатним улагањима у постојеће капацитете били у функцији руралног туризма (дегустацине 

сале, додатни садржаји и опремање за пријем већих туристичких група у селима Заблаће,  

Доња Трепча, Придворица). 
 
Римске терме – 50 година након открића: дијалог наслеђа и заједнице 
 

ТО Чачка је узела учешће у  програму који одржан у четвртак, 29. 10.  у просторијама 

Дома културе, а предавања су одржали археолози Народног музеја у Чачку и њихове 

гостујуће колеге. Циљ овог скупа, којим се обележава пола века од открића терми, био је да 

се  шира јавност упозна за значајем овог локалитета као дела културне баштине града, а 

истовремено и укаже на значај у туристичкој понуди, када се успостави коначан модел 

управљања и комплетирања услова за организоване туристичке посете.  

Учешће ТОЧ  - Дигитална трансформација пословања – у организацији Научно-
технолошког парка - Чачак  

Пословни сусрети на тему - Дигитална трансформација пословања,  одржана  је 21. и 

22. 10. 2020. године  у организацији Научно-технолошког парка у Чачку. Догађај Б2Б је 

упознавање пословања и потреба малих и средњих предузећа са ИТ фирмама, њихових 

услуга и готових решења.  Туристичка организација Чачка је била један од учесника овог 

скупа, уз представнике некoлико јавних предузећа из Чачка и приватног сектора 

заинтересованих за успостављање сарадње. 
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Посета представника Владе Републике Србије Овчарско-кабларској клисури 

 
Премијерка Ана Брнабић,  министарка трговине, туризма и телекомуникација Татјана 

Матић и министарка за заштиту животне средине Ирена Вујовић, посетиле су 21. децембра  

Овчарско-кабларску клисуру и Овчар бању. Током посете, којој су присуствовали и директор 

ЈВП "Србија воде" Горан Пузовић, градоначелник Чачка Милун Тодоровић и директор 

Туристичке организације Чачка Војин Јаковљевић, најављена је реализација националне 

иницијативе за уређење и развој овог заштићеног подручја.   
Имплементацијом пројеката који су припремљени, Овчарско-кабларска клисура ће 

добити пуно на уређењу инфраструктуре, стварању услова за интензивнији развој туризма и 

заштиту природних вредности и културног наслеђа. Министарство заштите животне средине 

покренуло je поступак да се прошири површина заштићеног подручја, а најављени су и 

пројекти на уређењу центра Овчар Бање, будуће изградње РХ центра и  туристичких садржаја 

који ће допринети интензивнијем  развоју ове дестинације. Најављени пројекти биће 

финансирани средствима надлежних министарстава и града Чачка.  
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РЕШЕЊЕ – КАТЕГОРИЗАЦИЈА ТУРИСТИЧКОГ МЕСТА  
 

Туристичка организација Чачка је доставила тражене  податке  комисији ГУ Чачка, 

након чега је поднет Захтев за разврставање града Чачка у одговарајућу категорију 

туристичког места.   
Подаци су  се односили  на обим туристичког промета, степен изграђености 

инфаструктуре, степен изграђености туристичке супраструктуре. Утврђено је да у погледу 

квалитативних критеријума, град Чачак испуњава услове за групу  II. 
На основу Решења Министарства трговине, туризма и телекомуникација – Сектор за 

туризам, од 9.12. 2020. године, утврђено је да Град Чачак испуњава услове за туристичко 

место II категорије. Подручје туристичког места обухвата подручје градског насеља Чачак и 

насељена места која улазе у састав Града Чачка. Решење важи три године од дана 

достављања.  
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2.3. Инфо – центри и продаја сувенира 

 
Нови Туристичко информативни центар и продавница сувенира Туристичка 

организације Чачка отворен је 27. маја 2020. године на локацији Градски трг, у оквиру 

пословног простора зграде Дома културе. Посетиоцима Инфо центра туристима који  бораве 

у нашем граду, на располагању  су  комплетне информације о туристичкој понуди Чачка, 

Овчарско-кабларске клисуре, Атомске Бање Горња Трепча и свих туристичких знаменитости 

у граду и околини. Посетиоци  инфо центра могу  да преузму апликације са свим сегментима 

туристичке понуде, да погледају промотивне филмове и да бесплатно преузму промотивни 

материјал, штампан на више страних језика. Такође, у понуди су и сувенири који су 

репрезентативни, различитих намена, са аутентичним симболима овог краја.   
  
2.4. Манифестације реализоване у 2020. години  
  
 У складу са препорукама надлежних државних и градских институција, због 

епидемиолошке сиутације током 2020. године,  велики број културно-уметничких, музичких, 

гастрономских и спортских  манифестација није одржан. Изузетак је неколико  спортских и 

манифестацја изложбеног карактера које су биле одржане на отвореном уз одговарајућу  

примену мера. 
 
Одржане су следеће манифестације: 

- Сајам образовања ,, ИНДЕКС 2020“ 
- “Дани патријарха Павла – Изложба “Крст патријарха Павла” 
- ,,Дани калиграфије и иконописа'' 
- ,,Златни појас Чачка'' 
- ,,Плодови З.поморавља'' 
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2.5 Анализа туристичког промета на подручју града Чачку 
 
       АНАЛИЗА ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА У ЧАЧКУ 

Прикупљени и обрађени подаци 
1993-2020 
Табела 1 
 Доласци туриста Ноћења туриста Просек боравка 
годин

а 
укупно домаћи страни укупно домаћи страни укупн

о 
домаћ

и 
страни 

1993 39018 38673 345 141988 141167 821 3,6 3,6 2,4 
1994 19716 18988 728 52188 51195 993 2,6 2.7 1.4 
1995 41721 41164 557 194571 193166 1405 4,6 4.7 2.5 
1996 33658 31154 2504 149233 143487 5746 4,3 4.6 2.3 
1997 32333 29379 2954 148052 138803 9249 4,6 4.7 3.1 
1998 34027 32043 1984 150840 146298 4542 4,7 4.6 2.3 
1999 25630 24602 1028 101538 98799 2739 4,0 4.0 2.7 
2000 34397 33248 1149 135841 132933 2908 3,9 4.0 2.5 
2001 33405 31257 2148 113347 108100 5247 3,4 3.5 2.4 
2002 32871 29980 2891 114246 108001 6245 3,5 3.6 2.2 
2003 27464 24464 3000 113956 107323 6633 4,1 4.4 2.2 
2004 27686 23283 3836 109794 101866 7928 4,0 4,4 2,1 
2005 34312 29283 5.029 119204 107286 11918 3,5 3,7 2,4 
2006 34030 28892 5.138 124393 112351 12042 3,7 3,9 2,3 
2007 40241 31508 8.733 177340 149992 27348 4,4 4,8 3,1 
2008 38708 32068 6.640 167140 149916 17224 4,3 4.7 2.6 
2009 38809 31918 6.881 169214 151212 18002 4,3 4.4 2.6 
2010 30904 22804 8.100 151157 129060 22097 4,2 5,7 2.7 
2011 29111 20402 8.709 139424 116037 23387 4,8 5,7 2.7 
2012 27681 19347 8.334 129937 106221 23716 4,7 5,5 2,8 
2013 30006 20196 9810 138717 108515 30142 4,6 5,4 3,1 
2014 31103 21675 9428 138641 107973 30668 4,5 4,9 3,3 
2015 35129 23495 11634 158555 122354 36201 4,5 5,2 3,1 
2016 37955 26488 11467 169369 135870 33499 4,5 5,1 2,9 
2017* 43.285 28.293 14.989 175.036 136.178 38.958 4,4 4,8 2, 

2018 47.254 29.733 17.521 181.885 137.318 44.557 3,84 4,61 2,54 

2019 48.741 30.112 18.629 192.651 146.724 45.927 3.95 4.87 2.46 

2020 31.575 22.646 8.053 115.497 97.373 18.124 3,54 4.30 2,25 
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ТУРИСТИЧКИ  ПРОМЕТ 
ГРАДА  ЧАЧКА СА ОКОЛИНОМ – АТОМСКА БАЊА  ГОРЊА ТРЕПЧА 
2020 .ГОДИНА 
 
Табела 2. 

2020.година Укупно 

гостију 
Домаћи 

гости 
Страни 

гости 
Укупно 

ноћења 
Ноћења 

домаћи 
Ноћења 
страни 

Град Чачак 

са 

околином 

22.442 13.912 7.636 34.349 21.353 12.996 

Атомска 

бања Горња 

Трепча 

8.094 7.727 367 78.349 73.835 5.000 

Овчар 

Бања 
1.057 1.007 50 2.313 2.185 128 

Укупно : 31.575 22.646 8.053 115.497 97.373 18.124 

 
Према прикупљеним  и обрађеним подацима  у 2020. години,  на подручју града Чачка и 

осталим местима, услуге  смештаја користило је укупно 31.575 госта. 
 
    
                     АНАЛИЗА ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ВОДИ 

Прикупљени и обрађени подаци 
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ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА 
„ОВЧАРСКО – КАБЛАРСКА КЛИСУРА“ 

 
ИЗВЕШТАЈ 

о остваривању Програма управљања за 2020. годину 
 

 
Чачак, децембар 2020. год 
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Увод  
 
 Овчарско-кабларска клисура је проглашена за заштићено подручје I категорије, 

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

организација Чачка из Чачка.  
 Заштићено подручје „Овчарско-кабларска клисура“ има површину од 2250ha од чега 

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

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

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

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

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

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

управљања Предела изузетних одлика  „Овчарско кабларска клисура“ за 2020. годину, на 

који је сагласност дало Министарство заштите животне средине број: 353-02-02456/2019-04 
од 23.12.2019.год. Реализацију Програма управљања суфинансирало је Министарство 

заштите животне средине на основу Уговора о суфинансирању бр.401-00-395/2020-04 од 

19.03.2020. године.  
 
 Према Програму управљања Предела изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура 

за 2020. годину спроведене су следеће активности: 
 1. Заштита и чување 
 2. Одржавање и обележавање заштићеног подручја 
 3. Презентација  
 4. Мониторинг 
 5. Управљање рибарским подручјем 
 6. Рад са посетиоцима 
 7. Унапређење туристичке понуде 
    
 Послове у заштићеном подручју управљач  ЈУ „Туристичка организација Чачка“ 

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

службама. Радну јединицу чине кординатор послова заштите природе, главни чувар, два 

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

финансијско-књиговодствени послове обављају се у заједничкој служби установе.  
 Програм управљања за 2020.годину није испуњен у целини због недостатка 

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

амбијента за реализацију нашег програма. 
 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 
 
 3.1.  ПРИОРИТЕТНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ  НА УПРАВЉАЊУ 

ПРИРОДНИМ ВРЕДНОСТИМА 
 
 3.1.1.Чување надзор 
 Током  2020. године чуварску службу чинила су два чувара заштићеног подручја, два 

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

подручја и рибочувари имају средњу стручну спрему, положен стручни испит за чуваре 
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заштићених подручја, лиценце за рибочувара, положен стучни испит из области против 

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

служба опремљена је теренским возилом Dacia Duster, чамцем, фотоапаратом, дигиталном 

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

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

у зависности од периода године и актуелних појава на терену. У 2020. години на основу 

записника чувара  поднето је 10 (десет) прекршајнох пријава због извођења радова без 

пријаве управљачу и без решења о условима заштите природе,1 прекршајна пријава за 

риболов без дозволе 2 пријаве републичкој грађевинској инспекцији и 1 пријава републичкој 

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

републичким инспекторима за заштићена подручја и рибарство и републичком грађевинском 

инспекцијом. 
 Спроведена је набавка службене одеће  и обуће  за чуварску службу по Правилнику о 

службеној одећи, односно униформи чувара у националним парковима и заштићеним 

подручјима (Службени гласник РС бр. 105/2020) и опреме ручни ГПС, дрон и у завршној 

фази је набавка сонара.  
 
 3.1.2.Одржавање и обележавање 
 Делимично обновљена маркација спољних граница у зони где је стара маркација била 

у лошем стању (мање видљива). Маркирано око 5км на релацији Кладње брдо – Вазнесење – 
Овчар. У 2020.години није било трошкова за обележавање, јер је искоришћен материјал из 

претходне године. 
Планирана изградња улазних капија на улазима у заштићено подручје који се налазе 

на траси државног пута I Б реда бр.23 деоница Чачак-Пожега, на локацијама Паковраће и 

Асановац није у потпуности реализована. У сададњи са институтом ЦИП урађенo је идејнo 

решење. 
                   
 3.1.3.Акције чишћења и уређења простора 
 Запослени управљача спровели су две веће акције чишћења. Прву акцију смо 

спровели другог марта на локацији паркинг на магистралном путу изнад викенд насеља 

Трбовац. Сакупљено је око 50 великих врећа (150 л) смећа. Друга акција је реализована на 

акумулацији Међувршје у зони од бране до III меандра. Прикупљан је плутајући отпад са 

воден површине акумулације. Сакупљено је преко 100 врећа отпада. У оба случаја радници 

ЈКП „Комуналац“ су преузели прикупљени отпад и транспортовали га до центра за примарну 

селекцију отпада.  
Поред тога акције чишћења организоване су више пута на локацијама врх Каблара, 

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

водене површине акумулације Међувршје. Акције реализовали запослени у радној јединици 

ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ и радници ангажовани путем јавних радова.    
 Редовно се организује одвоз прикупљеног отпада у импровизоване контејнере дуж 

пута 324, где није могућ приступ стандардним возилима ЈКП „Комуналац“. 
Није било трошкова за поправку мобилијара. 
 

 3.1.4.Одржавање риболовне стазе, простора око чесама и споменика, 

организовање јавних радова 
 
 Управљач је кроз организовање програма јавних радова у трајању од четири месеца 
(мај-септембар) са два радника успео да третира запуштене површине у Овчар Бањи. Поред 

тога радило се на одржавању рибарске стазе, путног појаса на путевима ка манастирима 
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Никоље, Јовање и Успење, као и на путу ка Рошцима. Током извођења јавних радова 10 

радних дана утрошено је на прикупљање овог отпада. 
 

3.1.5.Против пожарна заштита 
 У 2020. години није забележена појава пожара и интервенција ватрогасне екипе.   

Према Плану заштите од пожара ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ било је 

планирано уређење водозахвата са реке Западне Мораве. Ова сактивност није реализована. 

Радило се на постављању и инсталирању опреме  (цистерни за воду) набављене прошле 

године. 
 
 3.2. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ  НА УПРАВЉАЊУ 

КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИМ ВРЕДНОСТИМА 
 
 Управљач је током целе године био на услузи посетиоцима пружајући неопходне 

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

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

Тројицом. 
 
 3.3.  УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА  
 
 3.3.1. Задаци и активности на заштити и управљању шумама 
 Управљач је кроз рад чуварске службе пратио активности субјеката који газдују 

шумама.  
  
 3.3.2. Задаци и активности на заштити и управљању ловном и риболовном 

фауном 
 Чуварска служба прати активности ловачких удружења чија су ловишта унутар делом 

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

подручју. Примећен је значајно већи број дивљих свиња на простору  ПИО „Овчарско-
кабларска клисура“. Забележен је један случај недозвољеног лова. Поднета пријава ловном 

инспектору. Активност израде и постављања хранилишта за дивљач није реализована. 
 Управљање рибарским подручјем спроводи се на основу Годишњег програма 

управљања рибарским подручјем ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ за 2019.годину на који 

је сагласност дало Министарство заштите животне средине бр. 324-07-189/2019-04 од 

10.01.2019. године. Спроведен мониторинг стања рибљег фонда и порибљавање са 500кг 

шаранске малђи. Порибљавање обављено дана 20.11.2020. године.   
 
 3.3.3. Задаци и активности на заштити, развоју и управљању водама 
 Хидролошке прилике у 2020. години обележиле су велике промене протока Западне 

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

изузетно мали протоци, док је средином године бележен проток изнад просечних вредности. 

Максималан проток бележи се 23-24. 06. 2020. године, када се Западна Морава излила из 

корита и поплавила део од летње баште ресторана „Дом“, викенд насеља Трбовац и Орлове 

стене, као и зона укљештених меандара. 
Дана 09.09.2020. године у погону предузећа „Maxima“ у Лучанима дошло је до 

проливања пигмента који је доспео у реку Бјелицу и потом у Западну Мораву. Наљ првим 

километрима тока Западне Мораве од ушћа Бјелице дошло је до изразите обојености воде у 

црвеним тоновима. Граница заштићеног подручја се налазо неких 8 км низводно од ушћа 

Бјелице у Западну Морави и талас обојене воде стигао је до нас 10.09.2020. године око 12.00 

часова. Временом обојеност воде је слабила и на „нашем“ дел тока била је слабије видљива 
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(браон тон). Није било помора рибе. О ситуацији на терену редовно обавештаван Републички 

инспектор за заштиту животне средине задужен за рибарство.  
Није било посебних трошкова.  

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

земљиштем 
 Започето је са евидентирањем просторне дистрибуције аутохтоних сората воћа на 

територији заштићеног подручја. 
 
 3.3.5.  Активности на заштити и коришћењу споредних шумских производа 
 У ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ није било активности на прикупљању и 

коришћењу споредних шумских производа. 
 
3.4. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ И 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 
 3.4.1.Мониторинг и научноистраживачке активности 
 Извештаји са свих научно-истраживачких активности достављени су Заводу за 

заштиту природе Србије. 
 
Активност 1: ИСТРАЖИВАЧКИ КАМП 
 Камп младих истраживача ове године није реализован. 
 
Активност 2: ИСТРАЖИВАЊЕ И МОНИТОРИНГ ФАУНЕ ИНСЕКАТА. 
 Истраживање фауне инсеката у 2020. години обављено је у сарадњи са Удружењем за 

одрживи развој и очување природних станишта Србије „Habiprot“. Посебна пажња је 

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

обухваћене су Прилозима „Директиве о стаништима“.  
Током истраживачких активности  забележено је присуство 542 врсте, које су 

распоређене по редовима: 
- Celeoptera -86 
- Dermaptera - 2 
- Mantodea -1  
- Diptera – 46 
- Hemiptera – 104 
- Hymenoptera – 5 
- Odonata – 14  
- Lepidoptera – 250 
- Ortophera – 332  
- Mecoptera – 2  
У односу на претходна истраживања најмање 70 врста су нове за списак. Забележене 

су нове врсте и из редова који се већ дужи низ година истражују на подручју ПИО 

„Овчарско-кабларска клисура“. Међу стрижибубама нове су Calamobius filum, Callimoxys 
gracilis  и Phytoecia pustulata. Из фамилије Oedemeridae Nacerdes carniolica, Oedemera 
annulata i Oedemera pthysica све три врсте се ретко бележе на подручју Србије. Такође су 

забележене и три нове бубамаре Cynegetis impunctata, Myrrha octodecimguttata и Scymnus 
schmidti, као и једна врста дневног лептра Euphydryas aurinia. Из фамилије осоликих мува 

истичемо налазе Ceriana conopsiodes (у Западној Европи уочен је пад бројности и изумирање 

бројних популација), Myolepta dubia, Epistrophe diaphana. Од укупног броја врста из подреда 

Heteroptera 18 су нове за истраживано подручје. Врсте Dictyonota strichnocera, Lygocoris 
pabulinus, Orthops basalis, Nabis rugosus, Dicranocephalus medius и Carpocoris purpureipennis 
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су глацијални реликти, а Cremnorrhinus basalis је балкански ендемит и веома се ретко бележи 

на територији Србије, за последњих пет година мање од десет пута на свега четири локације. 
 
 
Активност 3: МОНИТОРИНГ ФАУНЕ ПТИЦА ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКЕ КЛИСУРЕ 
 Активности на мониторингу фауне птица ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ 

састојале су се из неколико сегмената.  
 
 1. Међународни цензус птица водених станишта (IWC): 
 Међународни цензус птица водених станишта је глобални програм који се спроводи 

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

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

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

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

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

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

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

птица. Ову активност управљач спроводи у континуитету од 2011.године. Током зиме 2020. 
године у ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ забележен већи број врста него претходних 

сезона. Бројност Fulica atra (лиска) је у константном порасту. 
 
 

Табела 1. Преглед регистрованих врста током зимског цензуса 
RB VRSTA JEZERO 

MEĐUVRŠJE 
JEZERO 
OVČAR 

BANJA 
1. Anas platyrhynchos (gluvara)   496 93 
2. Anas creca (krdža) 30 71 
3. Anas strepera (čegrtuša) 4  
4. Ardea cinerea (siva čaplja) 8  
5. Tadorna tadorna (šarena utva) 6  
6. Aythya ferina (riđoglava patka) 1  
7. Aythya fuligula (ćubasta patka) 1  
8. Anas acuta (šiljkan) 1  
9. Anas penelope (zviždara) 25 2 

10. Anas clypeata(kašikara) 2  
11. Mergus merganser (veliki ronac) 5  
12. Egreta alba (velika bela čaplja) 3 2 
13. Phalacrocorax carbo (veliki vranac)  102 6 
14.  Haliaeetus albicilla (belorepan) 1  
15. Tachybaptus ruficollis (mali gnjurac) 29 5 
16. Fulica atra (liska) 168  
17. Gallinula chloropus (barska kokica) 99  
18. Cignus olor (labud grbac) 2  
19 Cinculus cinculus (Voden kos) 2  
20 Alcedo atthis (vodomar) 1  
21 Motacilla alba(Bela pliska) 2 1 
22 Motacilla cinerea (Potočna pliska) 4  

 UKUPNO PTICA 992 180 
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2. Сезонско маркирање птица: 
У 2020. години настављено је са методолошко истраживањем птица у Овчарско-

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

наведеним, циљеви овог програма су подразумевали спровођење методолошких 

истраживања у циљу утврђивања диверзитета фауне птице ПИО „Овчарско-кабларска 

клисура“ током јесење сеобе као и маркирање птица стандардним металним прстеновима 

ради ефикаснијег праћења врста на селидбеним коридорима. Овај програм спроведен је у 

сарадњи са Друштвом за заштиту и проучавање птица Србије. Током прстеновачког кампа од 

12. до 18. октобра, рађено је на маркирању птица. Такође је организована посета 

прстеновачком кампу групе ученика из Пожеге који су упознати са сеобом птица, значајем 

праћења кретања и бројности популација, методологијом прстеновања птица и потреби 

заштите птица.  
Извештај о прстенованим птицама и контролним налазима биће достављен управљачу 

до 15. 12. 2020. године. 
 

3. Програм заштите шумске сове:  
Програм Заштите шумске сове је најдужи мониторинг програм који се у континуитету 

спроводи у ПИО „Овчарско-кабларска клисура“. Током 2020. године услед ванредног стања 

уведеног у циљу сузбијања ширења вируса Covid 19 нисмо били у могућности да у периоду 

гнежђења окупимо екипу и организујемо детаљан мониторинг насељавања кутија ове сезоне. 

Кроз активности чуварске службе обиђено је 20 локација и забележено гнежђење у 6 кутија. 

Није било додатних трошкова.  
 
Активност 4:  ИСТРАЖИВАЊЕ ФАУНЕ СИСАРА 

Овај програм спроведен је у сарадњи са Биолошким факултетом Униврзитета Београд. 

Током теренских истраживања ове сезоне регистровано је 8 врста слепих мишева, а збирно у 

периоду истраживања од 2015. године број регистрованих врста је 18. Поред истраживања 

слепих мишева спроведено је истраживање осталих врста сисара. Коришћено је неколико 

метода прилагођених конкретним локалитетима и потребама истраживања фауне сисара од 

ситних сисара, преко сиссара средње величине, до великих сисара. Извештај Биолошког 

факултета биће прослеђен Министарсву и Заводу за заштиту природе Србије. На предлог 

стручњака Биолошког факултета набавили смо две фото-клопке које ће нам омогућити да 

током целе године можемо на изабраним локацијама пратити кретање и бројност сисара. 
 
Активност 5: МОНИТОРИНГ АКВАТИЧНИХ ХИДРОБИОНАТА 
 Активност није спроведена, јер нису обезбеђена средства. 
 
Активност 6: МЕТЕОРОЛОШКА МЕРЕЊА 
 Подаци са аутоматских метеоролошких станица које су лоциране на локацијама Овчар 

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

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

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

минимална температура ваздуха -7,7о С забележена је  6. фебруара, а максимална 

температура је 29,9о С је измерена је 29. јуна. У Овчар Бањи минимална температура ваздуха 

-10,1о С забележена је 1. јануара, а максимална температура је 34,6о С је измерена је 15. маја.  
Активност 7: ПРАЋЕЊЕ РАСПРОСТРАЊЕЊА И БРОЈНОСТИ ОРХИДЕЈА (Fam. 
Orchideaceae) 
 Настављено је са праћењем распрострањења и бројности орхидеја на подручју ПИО 

„Овчарско-кабларска клисура“ као и у широј граничној зони заштићеног подручја. Обиђене 
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су све од раније познате локације на којима се појављују орхидеје и подаци о стању 

популација унети у базу података. Најзначајнији резултати за 2020. годину је проналазак још 

три локације за врсту Himantoglossum calcaratum, једна на Каблару, село Рошци и две на 

Овчару у Дучаловићима и Међувршју. 
Није било додатних трошкова. 

 
 3.4.2.  Едукација 

Планирана активност уређења и опремања објекта бивше школе у Овчар Бањи као 

Природњачког едукативног центра није реализована у потпуности због кашњења у 

регулисању власничких односа и обезбеђењу финансијских средстава. У последњем кварталу 

ове године регулисани су имовинско правни односи  и одмах смо приступили изради планске 

документације. Урађенa је пројектно-техничка документација идејног решења са предмером 

радова за санацију, реконструкцију и адаптацију основне школе у Овчар бањи. Очекујемо да 

ћемо током 2021. године успети да реализујемо овај значајан пројекат 
 
3.5. ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 
 
3.5.1.Активности и учешће управљача на просторном планирању, изградњи и уређењу 

грађевинског земљишта, инфраструктурног планирања и уређења, изградњи 

рекреативне инфраструктуре, на санацији подручја и сл. 
 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на иницијативу 

управљача покренуло је  израду Просторног плана подручја посебне намене  за Овчарско-
кабларску клисуру. Обрађивач плана је Институт за архитектуру и урбанизам Србије. Влада 

Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању просторног плана подручја посебне намене  

Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ која је објављена у Службеном 

гланику РС бр.46 од 26. јуна 2019. године.   
 
3.5.2.Одморишта 
 У Овчар Бањи постављено је пет надстрешница са клупама, столом и посудама за 

одлагање отпада 
  
3.5.3. Панорамер на видиковцу врх Каблара 
 Видиковац на Каблару са кога се пружа поглед на меандре Западне Мораве је један од 

најатрактивнијих у Србији. Посета овом видиковцу је све масовнија. Постављањем 

панорамера посетиоцима смо пружили додатни угођај . 
 
3.5.4. Пристан за катамаран у Овчар Бањи 
 Активност није реализована. Рађено је на доградњи и обезбеђењу пристана у 

Међувршју. 
  
3.5.5. Уређење приступа и локалитета Бањски поток 
 Активност је реализована до нивоа израде пројекта  јер нису обезбеђена финансијска 

средства за радове на локалитету. Остаје као један од најважнијих послова у наредном 

периоду. Број посетилаца у току ове године указује на потребу брзе реакције.    
 
3.5.6. Видео надзор на траси магистралног пута 

Активност није реализована. 
 

3.5.7. Пешачка стаза Међувршје 
Активност није реализована. 
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3.5.8. Уређење парка у Овчар Бањи 
 Зелене јавне површине у насељу Овчар Бања форимиране су током изградње насеља 

педесетих година двадесетог века. Деценијама, осим сезонског одржавања зеленила, није 

било радова на уређењу и озелењавању овог простора. Ове године смо успели да обезбедимо 

средства  и завршимо I фазу радова на уређењу парковских површина у Овчар Бањи како би 

добили парк какав једна бања заслужује да има. Радови су изведени у складу са Решењем о 

условима заштите природе 03 бр. 019-387/3 од 05.03.2020. године.  
 
3.5.9.  Тротоар и расвета у  Овчар Бањи 
 Приликом реализације активности на уређењу парка у Овчар Бањи и простора уз сам 

парк дошло је до потребе за интервенцију на улици која се пролази поред парка. Пре свега 

због безбедности посетилаца и корисника парка кроз текуће одржавање улице реконструисан 

је тротоар у дужини од  140 м и урађена је расвета. 
 
3.6.  ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
 
3.6.1.Активности  на промоцији вредности заштићеног подручја 

 
МЕДИЈИ  
 

- Екипа емисије “Кухиња мог краја”, која се емитује на РТС-у снимала је прилоге у 

Овчарско-кабларској клисури . 
- У сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије снимљен је материјал за серијал 

„Од злата јабука“ који се емитује на РТС-у. 
- За канал Balkan trip снимљене су емисије „Са Вањом у планине“ (3 епизоде), 

„Пустоловци Балкана“ (2 епизоде), „Лепше од Париза“ 
- Емитовано је више кратких прилога на каналима са националном фрекфенцијом. 

 
3.6.2. Задаци и активности на развоју одрживог туризма 
 
 Ове године смо се сусрели са потпуно новом ситуацијом када је у питању рад са 

посетиоцима. Ситуација у свету и код нас резултирала је тима да је број организованих 

групних посета био изузетно мали. Ђачких екскурзија готово да није било. Са друге стране 

енормно је порастао број породичних или индивидуалних посета. Можемо рећи да је број 

посетилаца био већи него икада до сада. Најпосећенији су видиковац  врх Каблара, Бањски 

поток, манастири и Овчар Бања. Забележена је рекордна тражња и број корисника услуге 

пловидба Овчарско-кабларском клисуром. 
 Приметан је велики број планинара који са својим планинарским друштвима или 

индивидуално, посебно викендом, али и другим данима обилазе стазе на Овчару и Каблару. 

Већ сада се може рећи да је рад на уређењу и обележавању стаза био оправдан и да су 

резултати евидентни.  
 
3.7. САРАДЊА  
 Сарадња са НВО организацијама је на све бољем  нивоу. То се огледа кроз број 

организација са којима се сарађује и на реализованим активностима. Готово да нема 

активности на терену у коју није укључена нека НВО. 
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3.8. ПОСЕБНИ ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ 
 
  3.9.  Финансирање 
 Према реализованим финансијским трансакцијама, Програм управљања за 2020. 

годину реализован је са  70,32% у односу на планиране расходе. Међутим како није 

реализовано више планираних активности, а током године се појавила могућност за 

реализацију неких активности које нису биле планиране, то је проценат реализације 

програма  74,74  %.  
          Наплата накнада за коришћење заштићеног подручја реализована је са 104,13 %. 
Резултат добре наплате долази као последица примене нове Одлуке о накнадама на основу 

Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Сл. Гласник РС бр 95/18).  Накнаде за 

коришћење заштићеног подручја у реализованим активностима учествују са  48,68%. 
Субвенције за реализацију програма управљања искоришћене су 100%, што чини 

учешће субвенција у укупном износу реализованих активности од  13,28 %. 
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

,,ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЧАЧКА'' 
ЗА 2020.ГОДИНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чачак, фебруар. 2021.
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[]
48,28%

[]
35,08%

[]
16,64%

Структура прихода у 2020.години

 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  

Ј.У.,,Туристичка организација Чачка'' 
 за 2020.годину 

 
Финансирање установе се врши из средстава буџета Града Чачка, средстава остварених од 

поверених послова за заштићено подручје Овчарско-кабларска клисура и прихода из других извора. 

Финансирање је вршено у складу са финансијским планом за 2020. годину. Структура 

финансирања по економској класификацији детаљно је приказана у даљем тексту овог 

финансијског извештаја. 
 

СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2020.ГОДИНИ 
 Извор прихода Износ Учешће у % 
1. Град Чачак   26.663.196,75 

 
48,28% 

2. Град Чачак - поверени послови за заштићено подручје 

Овчарско-кабларска клисура 
19.374.799,64 35,08% 

3. Приходи из других извора 9.187.421,04 16,64% 
 УКУПНО: 55.225.417,43 100% 

 

   
Поверени послови за заштићено подручје окк 

Извор прихода Износ 
Накнаде ОКК (правна лица) 15.340.940,04 
Накнаде ОКК (физичка лица - викендице, чамци, сплавови, марина) 2.021.855,39 
Сајам образовања - индекс 358.333,19 
Остало (дозволе за риболов, сувенири, катамарани, изнајмљивање 

бицикли у О.бањи, улазнице у заш.подручје, наплата потраживања од 

физичких лица преко извршитеља) 

 
1.653.671,02 

 
УКУПНО: 19.374.799,64 
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Структура прихода из других извора у 2020. години 
Извор прихода Износ 
Министарство заштите животне средине – субвенције за ОКК 3.370.000,00 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација  
Реконструкција и уређење парк комплекса у Овчар бањи 

5.524.548,00 

Национална служба за запошљавање - јавни радови 292.873,04 

УКУПНО: 9.187.421,04 
 
 

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ – ГРАД  ЧАЧАК 
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  ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА      

  ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА     

  ПА: Управљање развојем туризма 1502-0001     
  Туризам     

411 01 Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних (зараде) 7.668.000,00 7.572.453,03 98,75% 
4111  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.668.000,00  7.572.453,03  
412 01 Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa 1.315.000,00   1.260.813,42 95,88% 

4121  Доприноси за пензијско и социјално осигурање 920.000,00  886.806,13 
374.007,29 

 

 

4122  Доприноси за здравствено осигурање 395.000,00 
  

414 01 Социјална давања запосленима 72.000,00  70.647,00 98,12% 
4144  Помоћ у медицинском лечењу 72.000,00 70.647,00  

415 01 Накнаде трошкова за запослене  700.000,00 700.000,00 100% 
4151  Накнаде трошкова за запослене  700.000,00 700.000,00  
416 01 Награде запосленима и остали посебни расходи 170.000,00 166.327,11 97,84% 

4161  Јубиларне награде-за 2 радника 170.000,00 166.327,11  
421 01 Стaлни трoшkoви 2.650.000,00 1.623.781,53 61,27% 

  4211  Трошкови платног промета 100.000,00 64.990,80  

  4212  Енергетске услуге 800.000,00 429.166,60  

  4213  Комуналне услуге 600.000,00 121.007,50  

  4214  Услуге комуникација 650.000,00 644.743,81  

  4215  Трошкови осигурања 200.000,00 154.990,92  

  4216  Закуп имовине и опреме 300.000,00 208.881,90  
422 01 Tрoшkoви путoвaњa  738.000,00 569.740,00 77,20% 

4221  Трошкови службених путовања у земљи 400.000,00 247.498,48  
4222  Трошкови службених путововања у иностранство 338.000,00 322.241,52  
423 01 Услугe пo угoвoру 3.010.000,00 2.659.301,62 88,35% 

  4231  Административне услуге 50.000,00 15.674,50  

  4232  Компјутерске услуге 300.000,00 274.864,22  

  4233  Котизација за сајмове и семинаре  650.000,00 514.446,00  

  4234  Услуге информисања 200.000,00 199.409,00  

  4235  Стручне услуге 360.000,00 299.325,00  

4239  Остале опште услуге  1.450.000,00 1.355.582,90  

423 01 Услуге по уговору 970.000,00 969.600,00 99,96% 

4239  Остале опште услуге – штампа промотивног материјала 970.000,00 969.600,00  
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425 01 Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe 3.619.000,00 2.058.053,05 56,87% 
4251  Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3.469.000,00 1.908.121,78  
4252  Текуће попправке и одржавање опреме 150.000,00 149.931,27  
426 01 Maтeриjaл 1.153.000,00 1.017.807,26 88,27% 

4261  Административни материјал 70.000,00 60.950,00  

4263  Материјал за за образовање запослених 100.000,00 100.000,00  

4264  Материјал за саобраћај 500.000,00 418.902,58  

4268  Материјал за одржавање хигијене 130.000,00 88.000,61  

4269  Материјал за посебне намен 353.000,00 349.954,07  
482 01 Пoрeзи, oбaвeзнe тakсe, kaзнe и пенали 600.000,00 301.681,08 50,28% 

4821  Остали порези 500.000,00 218.193,00  
4822  Обавезне таксе 100.000,00 83.488,08  
483 01 Нoвчaнe kaзнe и пенали пo рeшeњу судoвa 2.374.000,00 2.373.645,69 99,98% 

4831  Новчане казне и пенали по решењу судова 2.374.000,00 2.373.645,69  

511 01 Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти 305.000,00 305.000,00 100% 

5114  Пројектно планирање  305.000,00 305.000,00  

512 01 Машине и опрема 2.200.000,00 2.140.525,00 97,30% 
5122  Административна опрем 800.000,00 786.485,00  
5129  Непокретна и немоторна опрем 1.400.000,00 1.354.040,00  

 
  УКУПНО: 27.544.000,00 23.789.375,79 86,37% 

 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 План Извршење 
423000 Услуге по уговору - ,,Плодови З.поморавља'' 50.000,00 50.000,00 
423000 Услуге по уговору - ,,Дани Патријарха Павла'' у О.бањи 700.000,00 213.120,96 
423000 Услуге по уговору - ,,Дани калиграфије и иконописа'' 100.000,00 100.000,00 
423000 Услуге по уговору - ,,Етнофест'' Чачак 1.700.000,00 0,00 
423000 Услуге по уговору - ,,Златни појас Чачка'' 2.500.000,00 2.499.060,00 
УКУПНО: 5.050.000,00 2.862.180,96 

 
ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ – Поверени послови за заштићено подручје Овчарско-кабларска клисура  
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411 01 Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних (зараде) 7.000.000,00 5.607.598,16 80,11% 
4111  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.000.000,00 5.607.598,16  
412 01 Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa 1.200.000,00 933.665,23 77,81% 

4121  Доприноси за пензијско и социјално осигурање 840.000,00 644.873,83 
288.791,40 

 
4122  Доприноси за здравствено осигурање 360.000,00  
415 01 Накнаде трошкова за запослене  200.000,00 82.898,99 41,45% 

4151  Накнаде трошкова за запослене  200.000,00 82.898,99  

421 01 Стaлни трoшkoви 150.000,00 105.000,00 70,00% 

  4211  Трошкови платног промета 100.000,00 55.000,00  

  4214  Услуге комуникација 50.000,00 50.000,00  
422 01 Tрoшkoви путoвaњa  100.000,00 4.036,48 4,04% 

4221  Трошкови службених путовања у земљи 100.000,00 4.036,48  
423 01 Услугe пo угoвoру 3.200.000,00 3.034.095,15 94,45% 

  4231  Административне услуге 50.000,00 6.890,00  
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  4234  Услуге информисања 100.000,00 92.780,00  

  4235  Стручне услуге 400.000,00 367.162,75  

  4236  Услуге за домаћинство и угоститељство 250.000,00 176.024,00  

  4237  Репрезентација 200.000,00 199.440,00  

 4239  Остале опште услуге 2.200.000,00 2.191.798,40  
424 01 Специјализоване услуге 510.000,00 508.100,00 99,63% 

  4243  Медицинске услуге 10.000,00 8.100,00  
  4246  Услуге очувања животне средине 500.000,00 500.000,00  

425 01 Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe 6.010.000,00 2.055.062,79 34,19% 
4251  Текуће поправке и одржавање зграда и објеката    5.831.000,00 1.877.996,27  
4252  Текуће попправке и одржавање опреме 179.000,00 177.066,52  
426 01 Maтeриjaл 1.300.000,00 485.751,03 37,37% 

  4261  Административни материјал 750.000,00 250.539,16  

  4263  Материјал за за образовање запослених 50.000,00 34.112,50  

  4264  Материјал за саобраћај 300.000,00 1.099,37  

  4268  Материјал за одржавање хигијене 100.000,00 100.000,00  

  4269  Материјал за посебне намене 100.000,00 100.000,00  
482 01 Пoрeзи, oбaвeзнe тakсe, kaзнe и пенали 300.000,00 190.527,00 63,51% 

4821  Остали порези 100.000,00 10.480,00  
4822  Обавезне таксе 200.000,00 180.047,00  
511  Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти 600.000,00 500.000,00 83,33% 

5114  Пројектно планирање 600.000,00 500.000,00  
512 01 Машине и опрема 2.430.000,00 614.450,00 25,29% 

5122  Административна опрема 1.540.000,00 227.950,00  
5129  Непокретна и немоторна опрема 890.000,00 386.500,00  
523 01 Залихе робе за даљу продају 500.000,00 459.470,60 91,89% 

5231  Залихе робе за даљу продају 500.000,00 459.470,60  
      
  УКУПНО: 23.500.000,00 14.580.655,43 62,05% 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ПО УГОВОРУ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА 
 ПИО „ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА“ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
      Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ као управљач заштићеног подручја 

Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ закључила је 19. марта 2020. године 

са Министарством заштите животне средине Уговор о суфинансирању Програма управљања 

Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ за 2020. годину (број 401-00-
395/2020-04).  
     Наведеним уговором су утврђена и благовремено пренета финансијска средства у укупном 

износу од 3.370.000,00 динара за следеће намене: 
 
1) Чување, одржавање и презентацију заштићеног подручја у укупном износу од 

2.070.000,00 динара и то за: 
- бруто зараде 3 чувара – 1.700.000,00 
- трошкове горива и мазива – 200.000,00 
- набавка униформе за чуварску службу – 170.000,00 
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