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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.77/2021), 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.77/2021), 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 
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 - 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. 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. 
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 Тодосијевић, 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. 

 
                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 
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 - 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. 
 

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ, РАЗВОЈ И 
ПОСЛОВЕ МАРКЕТИНГА У ТУРИЗМУ 
 

           Туристичка организација Чачка добитник престижне награде „Туристички цвет“ 
за 2021. годину 
 

Туристичка организација Чачка добитник је награде „Туристички цвет“, за најбољу 
туристичку организацију у Србији. Ову  престижну  награду у туризму, директорка 
Туристичке организације Србије, Марија Лабовић,  уручила  је директору Туристичке 
организације Чачка, Војину Јаковљевићу. 
 

 

 
 
 

Туристичка организација Чачка је интензивним промотивним активностима и великим 
бројем пројектних активности, које су реализоване у претходном периоду, доказала да је 
Чачак дестинација која пружа квалитетну и разноврсну туристичку понуду и доприноси 
развоју и промоцији туризма Србије. 
 

Влада Републике Србије, ресорна министарства и локална самоуправа су препознале значај 
развоја туризма града Чачка и издвојиле значајна средства за реализацију активности и 
пројеката из Програма Ревитализације Овчарско-кабларске клисуре и Овчар Бање. 
Реализоване су следеће пројектне активности: 
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2.1. Реализоване пројектне активности на унапређењу и развоју туризма 
 
 

           2.1.1. Изградња пристаништа на језеру Међувршје 
 

ЈУ „Туристичка организација Чачка“ организује пловидбу по језеру својим катамаранима и то 
представља јединствену прилику да се туристи и посетиоци упознају са природним лепотама 
и културно-историјским наслеђем у Овчарско-кабларској клисури. 
 

Изградњом пристаништа и његовим партерним уређењем, локација је добила нови изглед у 
оквиру кога су постављени мобилијар, привезиште за чамце, као и неопходна расвета. 
Простор је, овим значајним улагањем, оплемењен, што даје нову атрактивност туристичкој 
понуди града Чачка и читаве земље. 
 
 
 

 
 
         
 
  2.1.2. Изградња централног трга и дечијег игралишта 
 

Овчар Бања  налази се у централном делу Овчарско–кабларске клисуре, чије управљач 
Туристичка организација Чачка. Изградњом централног трга у Овчар Бањи, дестинација је 
добила потпуно нови изглед. У оквиру овог пројекта су уређене стазе, постављене клупе, 
улична расвета и посађено је ново зеленило.  
Изградња дечијег игралишта ће додатно обогатити понуду и садржај за најмлађе посетиоце 
Овчар Бање. 
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  2.1.3. Изградња амфитеатра и парка у Овчар Бањи 

Изграђен је летњи амфитеатар, капацитета 400 места, који ће служити за  одржавање 
културно-уметничког и забавног програма, како би туристима употпунили боравак и 
обогатили садржај приликом боравка у дестинацији. Изградња новог парка амбијентално 
доприноси и лепшем изгледу бање. 
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  2.1.4. Изградња Природњачког центра у Овчар Бањи 
 

Природњачки центар у Овчар Бањи представља пројектну активност која је у завршној фази 
и допринеће туристичкој понуди Овчар Бање.  

У Природњачком центру организоваће се едукативне активности и представљаће основу за 
развој образовног туризма. У оквиру Природњачког центра налазиће се и део намењен за 
научно - истраживачке делатности и изложбени простор. Овим пројектом стварају се услови 
за развој и промоцију нових  облика туризма у заштићеном подручју, који ће Овчарско-
кабларску клисуру приближити новим трендовима који владају на туристичком тржишту. 

 

 

         2.1.5. Постављање нове туристичке сигнализације 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Туристичка организација Србије, у 
сарадњи са ЈУ „Туристичка организација Чачка“, су поставили, у оквиру пројекта 
постављања нове туристичко-информативне сигнализације,  нову туристичко-информативну 
сигнализацију која ће допринети бољој информисаности туриста и посетилаца града Чачка и 
околине. Обележене су пешачке и планинарске стазе у Овчарско-кабларској клисури и 
постављене инфо табле за манастире, локалитете у граду и околини. 

        2.1.6. Пројекат ЕУ за културно наслеђе и туризам – Clean and safe 
 

Представници ГИЗ-а су контактирали туристичке организације из Србије, које учествују у 
пројекту – за које су опредељене количине опреме и материјала за дезинфекцију. Туристичка 
организација Чачка учествовала је у расподели средстава хотелима и смештајним објектима у 
Чачку. 
Активност поделе средстава и материјала трећим лицима је медијски пропраћен, а све у 
договору са организаторима акције и на начин који су они дефинисали. 
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2.2. Реализоване активности у области маркетинга 
 

 

           2.2.1. Организован вебинар на тему “Рурални и културни туризам у Србији, 
Црној Гори и Хрватској“  
 

Предавачи су били: Никола Ковачевић, аутор студије, професор Горан Петковић, Даница 
Бањевић (ТО Тиват), Мануела Хрватин (Туристичка заједница Истарске жупаније), 
Мирослав Рађен, Дејан Веселинов и Љубиша Нешвановић (директор ТА Робинсон) 
Никола Ковачевић- Истраживање се односи на перцепцију странаца када је у питању 
туристичка понуда Србије и поређење са Црном Гором и  Хрватском.  
 
            2.2.2. Одржана едукација на тему сеоског туризма  у сали Скупштине града 
 

Туристичка организација Чачка  организовала је едукацију у области сеоског туризма, 26. 
априла 2021. године у сали Скупштине града Чачка. Овај стручни скуп организован је уз 
подршку Туристичке организације Србије и Града Чачка, а окупио је 25 сеоских 
домаћинстава из 14 села са подручја града Чачка. Заинтересовани власници сеоских 
домаћинстава били су у прилици да се  кроз веома садржајне и квалитетне презентације, 
информишу о важним сегментима  у пружању услуге у области сеоског туризма.  
 

          2.2.3. Конференција – Маркетинг план  и брендирање Туристичке организације 
Србије  

 

Презентације  су организовале колеге из ТОС-а и представник агенције ангажовани за 
креирање новог бренда Србије првенствено намењеног иностраном тржишту. Након 
добијених информација о плановима и идејама на ту тему, стигла је и анкета са предлозима 
локалних ТО, коју смо попунили и послали Туристичкој организацији Србије. 

 
          2.2.4. Туристичка конференција Регије Западна Србија 
 

Туристичка конференција регије Западна Србија одржана је у Чачку, у хотелу “Ливаде“  7. и 
8. децембра, а организатори су били Туристичка организација регије Западна Србија и 
Туристичка организација Чачка. 
Конференција је окупила преко 120 учесника, представника туристичких организација 
градова и општина у саставу регије, али и других делова Србије, Туристичке организације 
Србије и Туристичке заједнице Истра из Хрватске.  Пету  Туристичку конфенцију регије 
Западна Србија у Чачку,  отворила је  министарка Татјана Матић, из ресорног Министарства 
за трговину, туризам и телекомуникације, а присутнима  се у име Града Чачка, обратио 
Мирослав Петковић, помоћник градоначелника.   Конференција је окупила  предаваче из 
различитих области, примере доборе праксе из региона, а теме су се односиле на реализоване 
пројекте и планове у даљем развоју туристичких дестинација. Презентацију на тему  
оставарених резултата и правцима будућег развоја Чачка као туристичке дестинације, 
одржао је директор Туристичке организације Чачка, Војин Јаковљевић.  
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          2.2.5. Сарадња са удружењима  
 

Туризам као глобални феномен , који представља један од најважнијих привредних сектора  
и друштвених  активности нашег времена, као покретач економског раста , инвестиција, 
општег друштвеног напредка и одрживости животне средине,  ЈУ „ Туристичка организација 
Чачка“ у сарадњи са многим удружењима из области ( заштите животне средине, спортским 
удружењима, културе, итд), реализовала низ активности како би унапредила и промовисала 
туристичку понуду градаЧачка и околине. 
 
 

           2.2.6. Workation – Туристичка организација Србије   

Због потребе креирања новог туристичког производа “workation“, контактирани су поједини 
објекти за смештај у Чачку и Овчар Бањи како би се провериле могућности за овај вид 
смештаја (смештај на дужи период за запослене који раде за компаније у иностранству). 
Хотелијери и власници појединих апартмана су заинтересовани да се нађу у овој бази 
података, након додатних, прецизнијих  информација  о начину коришћења услуге (цена, 
испуњеност техничких услова). Сви прикупљени подаци од заинтересованих хотелијера и 
других облика смештаја, а који се тичу новог туристичког производа су достављени ТОС-у. 
ТОС тренутно креира базу података на којој ће се наћи заинтересовани привредни субјкети 
из Чачка (хотелијери и други облици смештаја). 
 

            2.2.7. Одрживо управљање и туристичка промоција природног и арехолошког 
наслеђа – Adriaticaves (Пројекат Adrion) 

 

Тема ове конференције је представљање протеклих пројектних активности, иновације у 
туристичкој промоцији и одрживом развоју земаља партнера у пројекту (Италија, Словенија, 
БиХ, Хрватска, Црна Гора, Албанија, Србија ). У оквиру ове конференицје била је тема и 
спајања бањског туризма  и пећина у заштићеном подручју Овчарско-кабларска клисура.  
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   2.2.8. Сарадња – Туристичка организација Чачка са Србијом за младе 
 

Припремљене информације о туристичким садржајима  и фотографије обухваћених 
сегмената и локалитета, послате су Александру Делићу (Србија за младе). Србија за младе  је 
за  летњу сезону планирала и реализовала организоване доласке у Чачак и Овчарско-
кабларску клисуру. У питању су били  викенди и седмодневни боравци за младе, што је 
позитвно утицало на туристички промет града.   
 
           2.2.9. Мастерклас Стефана Миленковића 
 

Мастерклас Стефана Миленковића организован је и реализован уз подршку Туристичке 
организације Чачка.  
Организовани су целодневни излети за учеснике Мастеркласа -  где им је презентована 
комплетна туристичка понуда нашег града. 
 
 
 

          2.2.10. Учешће на панел дискусији у организацији Туристичке организације 
регије Западна Србија  

 

У Ужицу је 25. августа  организован скуп на тему “ Културно наслеђе као туристички 
бренд“. Панелисти су били представници ЈП „Београдска тврђава“, Голубачки град, Старог 
Села у Сирогојну, манифестације „Жестивал“ и ГУ Ужице. Представљени су различити 
видови промоције ових локалитеа, али се у значајној мери дискутовало и о начину 
организовања и пословања, која имају за циљ стварање бољих услова за боравак туриста и  
унапређење туристичке понуде. Туристичка организација Чачка је имплементирала 
презентоване смернице (модел туристичког простора који обезбеђује већу контролу и 
заштиту културног наслеђа и природних вредности). 
 

          2.2.11. Пројекат - Дигитализација туристичке понуде   

Дигитализација туристичке понуде Републике Србије је пројекат Министарства трговине, 
туризма и телекомуникације. Пројекат је од  капиталног значаја, а  циљ је  да промовише 
Србију и њене туристичке, културно историјске лепоте. Град Чачак је међу прироритетним 
градовима препознат као дестинација за сарадњу на овом пројекту и  организовано 
професионално снимање локалитета, прикупљање података о комплетној туристичкој 
понуди  и њеном представљању.  Циљ је да се на једном месту, кроз платформу са 
обједињеном понудом добију све детаљне информације о туристичким садржајима на 
конкретној локацији.  
 
          2.2.12. Виртуелна тура – Народни музеј Чачак 
Координација са министарством за трговину туризам и телекомуникације у вези 
достављањем података за снимање прве виртуелне туре у Народном музеју у Чачку,  (први 
музеј у Србији који ће на овај начин имати представљену поставку). На  реализацији овог 
пројекта, ангажована је Туристичка организација Чачка. 

 
          2.2.13. Пројекат OBoost Hackathon  
 

Тема овогодишњег пројекта OBoost Hackathon била је „Иновативним решењима до 
унапређења садржаја Овчар Бање“. Теме су се односиле на област екологије, привлачења 
дигиталних номада и здравственог туризма и  нових туристичких садржаја у Овчар Бањи. 
Претходног дана организован је излет до Овчар Бање, а одржана је и презентација на тему 
туристичке понуде овог места и које активности су планиране у будућем периоду. Овај 
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догађај је организован на иницијативу Научно технолошког парка и Старап центра у Чачку, 
уз подршку Министарства за иновације и технолошки развој, Града Чачка и Туристичке 
организације Чачка. 
 

         2.2.14. Сарадња са Локалном акционом групом Чачак – Горњи Милановац (ЛАГ)  
 

Тема: реализација пројекта – Пут пријатељства – Укуси Србије. Планиране су обуке на тему  
организације боравка кинеских туриста  и обуке намењене пружаоцима туристичких услуга 
(смештаја и исхране). Пројекат је подржало Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација и Град Чачак. 
 
          2.2.15. Студијска посета представника ТО Регија Западна Србија Истри 

 

Представници туристичких организација, чланица ТО регија Западна Србија, међу којима је 
и Туристичка организација Чачка  успешно су реализовали студијско путовање у Истру.  
Представници регије Западна Србија посетили су град Пулу и НП Бриони, где је одржан 
састанак са представницима националног парка на коме се разговарало о могућностима 
сарадње и аплицирања за средства и пројекте Европске Уније. 
У Умагу, представници ТО Чачка присуствовали су састанку са представницима Кластера 
Северозападне Истре. На састанку је представљена туристичка понуда Истре, начин 
организације кластера, промотивне активности и манифестације које организују. Након тога, 
представници туристичких организација регије Западна Србија представили су туристичку 
понуду својих дестинација, разговарало се о могућој сарадњи. 
 
ПРОМОТИВНЕ КАМПАЊЕ И ДИРЕКТНА ПРОМОЦИЈА НА ДОМАЋЕМ 
ТУРИСТИЧКОМ ТРЖИШТУ 

 

            Промоција туристичке понуде  града Чачка у Београду 
 

Туристичка организација Чачка, у оквиру промотивне кампање “Бирам Србију“ у 
организацији Туристичке организације Србије, у суботу 15.маја  на Авали, представила је  
актуелну туристичку понуду.   Промотивни наступ на овом догађају био је реализован у 
сарадњи са Туристичком организацијом регије Западна Србија у  заједничком наступу више 
дестинација, регије која је веома садржајну понуду презентовала заинтересованим 
посетиоцима и представницима медија. Посетиоци на Авали интересовали су  се за програме 
боравка и излете у Чачку и Овчарско-кабларској клисури, као и за понуду  у области 
здравственог туризма Атомске бање Горња Трепча.  
 

Истог викенда, на Савској променади у Београду,  у оквиру заједничког наступа са 
Туристичком организацијом регије Западна Србија, Туристичка организација Чачка, 
представила је комплетну понуду у области здравственог туризма и туристичких 
знаменитости града и околине. Овај промотивни  догађај организовало је Удружење бања 
Србије, а циљ је био да се услуге  у области здравственог туризма  Србије и дестинација на 
којима се налазе, приближе  домаћем туристичком тржишту.  
 

             Промоција туристичке понуде Чачка у Лесковцу, Врању и Нишу, Ужицу и 
Краљеву   

 

Туристичка организација Чачка је прва туристичка организација у Србији која је кренула у 
директну промоцију туристичке понуде домаћем туристичком тржишту.  
Туристичка организација Чачка је у периоду од 10. до 12. маја представила туристичку 
понуду нашег града грађанима Лесковца, Врања и Ниша. Учешће у директној промоцији - 
представљању Чачка,  организовано је 27. маја 2021.гoдине  у Краљеву.  
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На шеталиштима ових градова, бројни пролазници су имали прилику да се информишу о 
туристичкој понуди Чачка, ПИО „Овчарско-кабларска клисура“, о бањи Горња Трепча, да 
преузму промотивни материјал и учествују у наградној игри. Представници Специјалне 
болнице за рехабилитацију Атомска Бања Горња Трепча представили су ово бањско 
лечилиште, разне медицинске третмане и услуге које пружају. Медији из  градова у којима је 
организована промоција, објавили су прилоге, а представљање  туристичке понуде  Чачка  и 
Атомске бање, заинтересовало је и поједине агенције за укључење туристичке понуде нашег 
краја у њихове аранжмане 
 

Промотивна кампања Туристичке организације Србије  “Бирам Србију“ у Чачку  
 

Туристичка организација Србије у оквиру овогодишње промотивне кампање “Бирам Србију“ 
,уз неколико дестинација у Србији, одабрала је град Чачак за медијску промоцију туристичке 
понуде намењене домаћем туристичком тржишту. Представници Туристичке организације 
Србије и новинари више медијских кућа из Србије, посетили су 1. јуна град Чачак и 
Овчарско-кабларску клисуру. У фокусу поменуте кампање су дестинације које у понуди 
имају активан одмор у природи, културно-историјско наслеђе и богату гастрономску понуду, 
па је у том смислу Чачак са Овчарско-кабларском клисуром једна од дестинација у Србији 
која располаже свим овим  туристичким садржајима. Студијска посета ТО Србије 
реализована је у сарадњи са Туристичком организацијом Чачка, а  поред Народног музеја у 
Чачку и Уметничке галерије “Надежда Петровић“,  укључила и Овчарско-кабларску клисуру 
и то видиковац на Каблару и посету манастиру Никоље. На језеру Међувршје, новинарима је  
презентована и гастрономска понуда  ресторана који у понуди имају специјалитете овог краја 
Србије. 

  
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) 

 
Организована посета медијских кућа из Србије 
 

Телевизијске куће са националном фреквенцијом које су посетиле Чачак су: РТС, PINK, ТВ 
Прва, Happy, Balkan Trip (продукцијске куће које сарађују са МТС-ом) и други. 
 

Посета новинара Радио Београд 1 (снимање емисије о туристичкој поднуди Чачка, 
представници ТОЧ-а су дали изјаве на теме здравственог туризма у Атомској бањи Горња 
Трепча, манастири Овчарско-кабларске клисуре и ПИО Овчарско-кабларска клисура. 
 

ТВ продукција „Србија у кадру“  
 

У оквору Пројекта медијског финансирања ГУ Чачак у области туризма, снимана је емисија 
„Србија у кадру“ где су презентовани реализовани пројекти у 2021. години у Овчарско-
кабларској клисури, као и природне и антропогене вредности (Меморијални комплекс на 
брду Љубићу, Народни музеј, галерија „Надежда Петровић“, Римске терме, Дом културе и 
Атомска бања Горња Трепча), као и гастрономска понуда овог краја. 
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Снимање емисије „Срећна Србија“  
 

За потребе емисије ауторке Мирјане Бобић Мојсиловић снимљене су следеће локације: 
Градски трг, уже градско језгро са Градском управом, Народни музеј, УГ “Надежда 
Петровић“, Римске терме, Градска библиотека, пристаниште на језеру Међувршје, Овчар 
Бања, манастир Никоље, Градска плажа, Институт за воћарство, ресторан „Цар Лазар“. У 
емисији је презентована туристичка понуда града Чачка и околине. 
 

Организоване посете иностраних медијских кућа  
 

              ТВ Моја Планета – из Русије 
 

У суботу, 10. априла  у Чачку је   организовано снимање емисије “Задиви ме“ руске ТВ “ 
Моја Планета“.  Ова телевизија је веома популарна у Русији и програмски је заснована је на 
путописним емисијама у којима се представљају дестинације широм света. Тема којој су у 
Чачку посветили  пажњу је традиција кроз приказ српског кола и народног инструмента – 
фруле.  Коло  као традиционална народна игра из Србије  иначе је уписано на UNESCO 
листу светског нематеријалног културног нслеђа, па је ово била прилика да се прикаже 
новинарима из Русије. Туристичка организација Чачка је организовала њихов боравак у 
Чачку,  а у Народном музеју у Чачку организовано је снимање.  У емисији су учествовала 
културно-уметничка друштва из Чачка.  
Након боравка у Чачку, представници  медија  из Русије, посетили су домаћинство Гвоздена 
Илића у селу Трбушани, где су снимили  засаде повртарских култура по којима је овај крај 
Србије познат. Слике и утисци који су их задивили из  Овчарско-кабларске клисуре, природа 
и   културно наслеђе и традиција у граду Чачку,  биће ускоро приказани гледаоцима у Русији 
и земљама у којима се емитије прогам ове познате медијске куће. 
 

              Франкфуртске “Вести“  
 

Објављен чланак  са претходно припрмљеним текстом и послатим пратећим фотографијама у 
штампаном издању и порталу  Франкфуртских “Вести“. 
Атомска бања Горња Трепча је била централна тема, а додатно је уз  већи број пратећих 
фотографија промовисана комплетна понуда туризма у граду Чачку, Овчарско-кабларско-
кабларској клисури,  гастрономији, природним вредностима и културно-историјском 
наслеђу. Информације се односе на историјат бање, споменик “Баба Вишњи“, споменик 
мултипли склерози и данашње издање бање након 130 година кроз призму познатог 
британског медија. 
 

              Национална ТВ Грчке 
 

Организовано целодневно снимање више локалитета у Овчарско-кабларској клисури: 
пристаниште на језеру Међувршје, пловидба катамараном кроз Овчарско-кабларску клисуру, 
манастир Никоље, ресторан Плажа, језеро Међувршје.  Емисија је емитована на ТВ Грчке, 
18. новембра. 
 

Организоване посете домаћих и иностраних блогера   

 

               Посета  Тамаре Савић (ауторка странице: „Тамарина путујућа кашика“) 
 

Ауторка  је изразила жељу да се упозна са туристичком понудом Чачка и околине, а с 
обзиром да је у фокусу њеног интересовања гастрономија, организована је посета кафани 
Цар Лазар. Посетила је Уметничку галерију „Надежда Петровић“ и Народни музеј, упознала 
се са културно-историјским наслеђем града, предочени су јој садржаји када је у питању 
гастрономска понуда и специјалитети овог краја. 
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               Посета туристичког блогера Јоване Квржић 
 

Једна од најпознатијих и најпраћенијих туристичких блогера у Србији, Јована Квржић 
посетила је Чачак (културно-историјско наслеђе, Градска плажа), Овчарско-кабларску 
клисуру, села Соколићи и Прељину,  а објаве након боравка су допринеле су  повећању 
интересовања за долазак у клисуру и Чачак и кроз праћења на друштвеним мрежама ТОЧ. 
Кроз објаве које које  води на социјалним мрежама и блогу; туристичка понуда Чачка 
емитована је кроз: 5+ објава на Инстаграм профилу, сторије током свих дана боравка уз 
таговање званичног профила ТОЧ, професионалне фотографије и снимке текст на сајту о 
посећеним локалитетима. 
 

               Туристички блогери из Енглеске и Немачке  
 

Аутор туристичког блога budgettraveller.org  Kash Bhattacharaya i Sabrina Wulf у организацији 
Туристичке организације Србије бораве у Србији, како би се упознали  нашу земљу и 
снимили промотивни филм о дестинацијама које су укључене у програм. Аутора овог 
туристичког Национална Географија прогласила је туристичким блогером године (2016). 
Туристичка организација Чачка, представила им је понуду града, од градске плаже,  Римских 
терми, Народног музеја, културно-историјског наслеђа у центру града. Са гастрономском  
понудом и домаћим специјалитетима овог краја, упознали су се у кафани Цар Лазар. Други 
дан боравка  био је резервисан за Овчарско-кабларскоу клисуру, видиковац на Каблару и 
панорамско разгледање клисуре са катамарана.  
 

Организоване посете из иностранства – организована туристичка група   Немачке – 
септембар 2021. године 
 

Органзатор путовања Abenteuerosten из Немачке, специјализован за туристичка путовања 
кампинг возилима, на путовању кроз Европу и земље Балкана, уврстио је Овчарско 
кабларску  клусуру у програм боравка.  Њихове  утиске о боравку у регији Западна Србија и 
Овчарско –кабларској клисури,  објавили су кроз репортажу  на сајту ове агенције, линк 
Etappe 2Von schwarzen Seen und versteckten Klöster. 
 
2.3. Манифестације 
 

Туристичка организација Чачка је у 2021. години организовала низ манифестација, уз 
поштовање свих епидемиолошких мера. Манифестације су локалног, националног и 
међународног значаја. Такође, поменуте манифестације су културног, гастрономског, 
спортског и забавног карактера. 
 

Година за нама је изузетно успешна у погледу реализације и организације манифестација. 
 

Најпознатије манифестације су: Сабор фрулаша Србије (Ој Мораво) у Прислоници, 
Купусијада у Мрчајевцима, Етнофест, међународни фестивал фолклора, који је за два дана 
посетили око 6.000 људи, , Фестивал амбијенталне музике Карусел, Фестивал ПриЧа, Цуг 
Фест (сајам крафт пива), Србија у Ритму Европе (200 такмичара), карате турнир Златни појас 
Чачка, Дани Патријарха Павла у Овчар Бањи, Културно лето у Атомској Бањи, Дани 
Слатинске Бање и друге. 
 
 

2.4. Издавачка делатност  
 

Туристичка организација Чачка је током 2021. године, поред издања која су штампана у 
новом тиражу предвиђеним Програмом рада ТОЧ у области издавачке делатности, издала и 
нову брошуру.  

 Овчарско-кабларска клисура – Одмор у покрету (српски, енглески, немачки) 
 Чачак мој град – (српско-енглеска) 
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 Водич кроз најбољу храну и забаву (српско-енглески) 
 Смештај у Чачку (српско-енглеска) 
 Чачак за младе (српско-енглеска) 
 Верски туризам – манастири чачанског краја (српски, енглески, руски) 
 Бања Горња Трепча – Атомска бања (српско-енглеска) 
 Слатинска бања (српски) 
 Рурални туризам (српско-енглеска) 
 ОКК- Ресторани и смештај (српско-енглеска) 
 Издање посвећено Пределу изузетних одлика ОКК и његовим природним ресурсима 

(српски) 
 Планинарске и бициклистичке стазе у Овчарско-кабларској клисури- Све на једном 

месту (немачки), Троделна-једнолисна публикација 
 Танаско Рајић – (српско-енглеска), Троделна једнолисна публикација 
 Манастири Овчарско-кабларске клисуре, Угоститељски објекти у Чачку, Фото Сафари 

у Овчарско-кабларској клисури и Пешачке руте у Чачку – тематске мапе 
 
Брошура Рурални туризам-Чачак је ново издање које је обухватило сва регистрована 
туристичка домаћинства, као и ресурсе којима располажу села (произвођаче здраве хране, 
ракије, традиционалне производе, манифестације, активности и могућности да се истакну 
природне вредности на сеоском подручју).  
 
2.5 Анализа туристичког промета на подручју града Чачку 
  

АНАЛИЗА ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА У ЧАЧКУ 
Прикупљени и обрађени подаци 

1993-2021 
Табела 1 
 Доласци туриста Ноћења туриста Просек боравка 

година укупно домаћи страни укупно домаћи страни укупн
о 

домаћи страни 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2021 41.431 29.781 11.650 184.091 134.681 49.410 4,44 4,52 4,24 

 

ТУРИСТИЧКИ  ПРОМЕТ 
ГРАДА  ЧАЧКА СА ОКОЛИНОМ – АТОМСКА БАЊА  ГОРЊА ТРЕПЧА, ОВЧАР БАЊА 

2021.ГОДИНА 
Табела 2. 

2021.година Укупно 
гостију 

Домаћи гости Страни гости Укупно 
ноћења 

Ноћења 
домаћи 

Ноћења 
страни 

Град Чачак са 
околином 

28.431 17.844 10.587 86.254 46.956 39.298 

Атомска 
бања Горња 
Трепча 

9.885 9.162 723 91.114 81.668 9.446 

Овчар Бања 3.115 2.775 340 6.723 6.057 666 

Укупно : 41.431 29.781 11.650 184.091 134.681 49.410 

Према прикупљеним  и обрађеним подацима  у 2021. години,  на подручју града Чачка и 
осталим местима, услуге  смештаја користило је укупно 41.431 госта. 

Од укупно 41.431 гостију : 
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- 9.885 госта или  23.86% у Атомској бањи Горња Трепча 
- 3.115 госта или  7,52% у  Овчар бањи 
- 28.431  госта или  68,62 %   на подручју Града 
 

Од 29.781 домаћих  гостију : 
 

- 9.162 гостију или   30,76 % је било у Атомској бањи  
- 2.775  гостију или   9,32 % је било у Овчар бањи 
- 17.844 госта или    59,92 %  на подручју Града 
 

Од  укупно  11.650 страних гостију : 
 

- 723  гостију или 6,21 % је било у Атомској бањи  
- 340  гостију или  2,92 % је било у Овчар бањи 
- 10.587 госта или    90,87 %   на подручју Града 
Према  подацима у 2021. години остварено је 184.091 ноћења гостију 
 
 

Од укупно  184.091 ноћења : 
 

- 91.114 ноћења или  49,49% је остварено у Атомској бањи Горња Трепча 
- 6.723 ноћења или  3,65% је остварено у Овчар бањи  
- 86.254 ноћења или  46,86%    на подручју Града 
 

Од 134.681  ноћења домаћих гостију : 
 

- 81.668 ноћења или 60,64 %  је остварено у Атомској бањи Горња Трепча 
- 6.057 ноћења или  4,49% је остварено у Овчар бањи  
- 46.956 ноћења или  34,87%  је остварено на подручју Града 
 

Од  49.410 ноћења странаца : 
 

- 9.446 ноћења или 19,12 %  је остварено у Атомској бањи Горња Трепча 
- 666 ноћења или  1,35 %  је остварено у Овчар бањи  
- 39.298 ноћења или  79,53 %  је остварено на подручју Града 
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  
Ј.У.,,Туристичка организација Чачка'' 

 за 2021.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 2021. годину. Структура 
финансирања по економској класификацији детаљно је приказана у даљем тексту овог 
финансијског извештаја. 
 
 
 

СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2021.ГОДИНИ 
 Извор прихода Износ Учешће у % 
1. Град Чачак   41.765.893,67 33,18% 
2. Град Чачак - поверени послови за заштићено подручје 

Овчарско-кабларска клисура – 21.784.116,21 
Неискоришћена средства из претходних година – 6.578.935,01 

 
28.363.051,22 

 
22,53% 

3. Приходи из других извора 55.743.231,38 44,29% 
 УКУПНО: 125.872.176,27 100% 
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Поверени послови за заштићено подручје окк 

Извор прихода Износ 
Накнаде ОКК (правна лица) 15.705.422,03 
Накнаде ОКК (физичка лица - викендице, чамци, сплавови, марина) 2.737.938,50 
Остало (дозволе за риболов, сувенири, катамарани, изнајмљивање 
бицикли у О.бањи, улазнице у заш.подручје, наплата потраживања од 
физичких лица преко извршитеља) 

 
3.340.755,68 

 
УКУПНО: 21.784.116,21 

 
 

Структура прихода из других извора у 2021. години 
Извор прихода Износ 
Министарство заштите животне средине – субвенције за ОКК 
Природњачки центар у Овчар бањи 

19.795.478,30 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација  
Уређење јавних површина у Овчар бањи – амфитеатар и трг у О.бањи 
и пристаниште у Међувршју (у овој години потрошено 29.049.061,51 
динара, а у 2022. годину пренето 5.950.938,48 динара) 

 
35.000.000,00 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација  
Манифестација ,,Етнофест'' 

500.000,00 

Национална служба за запошљавање - јавни радови 291.753,08 
Донације од правних лица – за манифестацију ,,Купусијада'' 156.000,00 
УКУПНО: 55.743.231,38 

 
 

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ – ГРАД  ЧАЧАК 
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  ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА      

  ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА     
411 01 Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних (зараде) 8.100.000,00 8.100.000,00 100% 
4111  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8.100.000,00 8.100.000,00  
412 01 Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa 1.350.000,00 1.350.000,00 100% 

4121  Доприноси за пензијско и социјално осигурање 932.000,00 932.000,00 
418.000,00 

 
4122  Доприноси за здравствено осигурање 418.000,00  
414 01 Социјална давања запосленима 700.000,00 699.000,00 100% 

4143  Отпремнине и помоћи 699.000,00 699.000,00  
4144  Помоћ у медицинском лечењу 1,00 0,00  
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 690.000,00 684.189,68 99,16% 

4161  Јубиларне награде 690.000,00 684.189,68  
421 01 Стaлни трoшkoви 2.450.000,00 2.248.362,20 91,77% 

  4211  Трошкови платног промета 100.000,00 100.000,00  
  4212  Енергетске услуге-струја, грејање 600.000,00 561.285,81  
  4213  Комуналне услуге-вода, одвоз отпада, чишћење 420.000,00 329.096,39  
  4214  Услуге комуникација-мобилни, фиксни, интернет, пошта 950.000,00 930.927,31  
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  4215  Трошкови осигурања-запослени, службена возила 200.000,00 152.902,75  
  4216  Закуп имовине и опреме 180.000,00 174.149,94  

422 01 Tрoшkoви путoвaњa  500.000,00 370.483,79 74,10% 
4221  Трошкови службених путовања у земљи 400.000,00 370.483,79  
4222  Трошкови службених путововања у иностранство 100.000,00 0,00  
423 01 Услугe пo угoвoру 2.660.000,00 2.391.743,09 89,92% 

  4231  Административне услуге-услуге превођења 50.000,00 38.566,00  
  4232  Компјутерске услуге-одржавање књиг.програма и рачунара 350.000,00 350.000,00  
  4233  Котизација за сајмове и семинаре  200.000,00 200.000,00  
  4234  Услуге информисања-огласи,рекламе 300.000,00 300.000,00  
  4235  Стручне услуге-управни одбор, извршитељи 800.000,00 798.847,94  
  4239  Остале опште услуге  960.000,00 704.329,15  
423 01 Услуге по уговору 1.000.000,00 998.800,00 99,89% 

4239  Остале опште услуге – штампа промотивног материјала 1.000.000,00 998.800,00  
424 01 Специјализоване услуге 220.000,00 210.000,00 95,45% 

 4246  Услуге очувања животне средине и геодетске услуге 220.000,00 210.000,00  
425 01 Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe 1.414.000,00 1.378.428,82 97,48% 

4251  Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 994.000,00 988.490,32  
4252  Текуће попправке и одржавање опреме 420.000,00 389.938,50  

 

426 01 Maтeриjaл 1.000.000,00 964.523,04 96,45% 
4261  Административни материјал-канцеларијски материјал 100.000,00 79.044,00  
4263  Материјал за за образовање запослених-стручна литература 100.000,00 100.000,00  
4264  Материјал за саобраћај 500.000,00 500.000,00  
4268  Материјал за одржавање хигијене 200.000,00 185.479,04  
4269  Материјал за посебне намене-потрошни мат., алат, рез.делови 100.000,00 100.000,00  

482 01 Пoрeзи, oбaвeзнe тakсe, kaзнe и пенали 550.000,00 337.874,12 61,43% 
4821  Остали порези 440.000,00 227.874,12  
4822  Обавезне таксе 110.000,00 110.000,00  
483 01 Нoвчaнe kaзнe и пенали пo рeшeњу судoвa 600.000,00 575.863,50 95,98% 

4831  Новчане казне и пенали по решењу судова 600.000,00 575.863,50  
511 01 Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти 5.000.000,00 1.000.000,00 20,00% 

5112  Изградња зграда и објеката – дечије игралиште у О.бањи 1.000.000,00 1.000.000,00  
5113  Капитално одржавање зграда и објеката 4.000.000,00 0,00  
512 01 Машине и опрема 2.700.000,00 2.689.236,48 99,60% 

5122  Административна опрема 
-намештај, рачунарска опрема  

 
700.000,00 

 
689.236,48 

 

5122  Административна опрема – животна средина 
Опрема за природњачки центар 

2.000.000,00 2.000.000,00  

  УКУПНО: 29.634.000,00 24.698.504,72 83,35% 
 
 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 План Извршење 
,,Културно лето'' у О.бањи 4.800.000,00 1.059.600,00 
,,Сабор фрулаша'' у Прислоници 1.300.000,00 1.298.912,38 
,,Купусијада'' у Мрчајевцима 1.500.000,00 1.411.150,62 
  Фестивал ,,Прича'' 2.200.000,00 2.200.000,00 
,,Златни појас'' 2.200.000,00 2.200.000,00 
,,Србија у ритму Европе'' 2.250.000,00 2.250.000,00 
,,Етно фест'' 1.300.000,00 1.299.989,83 
,,Карусел'' 1.000.000,00 999.943,00 
,,Такмичење у плесу'' 1.000.000,00 999.640,00 
,,Дани патријарха Павла'' 900.000,00 724.689,48 
,,Планинска трка'' у Овчар бањи 500.000,00 500.000,00 
,,Дани западног Поморавља'' у Заблаћу 300.000,00 299.878,81 
,,Дани Атенице'' 100.000,00 99.891,23 
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,,Сајам експо'' у Прељини 100.000,00 99.920,00 
,,Дани Љубића'' 200.000,00 200.000,00 
,,Трка два врха'' у Овчар бањи 200.000,00 197.150,00 
,,Цуг фест'' 300.000,00 299.946,40 
,,Шумадијска краљица'' у Г.Трепчи 100.000,00 99.730,00 
,,Ивањдански котлић'' у Д.Трепчи 100.000,00 100.000,00 
,,Дани кајсије'' у Миоковцима 100.000,00 56.000,00 
,,Аеро митинг'' у Прељини 100.000,00 95.000,04 
,,Гулашијада'' у Пријевору 200.000,00 197.948,36 
,,Дани Г.Трепче'' 100.000,00 78.000,00 

 

,,Бунгур фест'' у Вујетинцима 100.000,00 99.998,80 
,,Дани калиграфије'' у Овчар бањи 100.000,00 100.000,00 
,,Дани слатинске бање'' 100.000,00 100.000,00 
,,Фијакеријада''  100.000,00 0,00 
,,Мото сабор'' у Трнави 100.000,00 0,00 
,,Манифестација меда и пчеларства'' 100.000,00 0,00 
УКУПНО: 21.450.000,00 17.067.388,95 

 
 

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ – Поверени послови за заштићено подручје Овчарско-кабларска клисура  
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411 01 Плaтe, дoдaци и накнаде зaпoслeних (зараде) 7.300.000,00 6.484.706,80 88,83% 
4111  Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.300.000,00 6.484.706,80  
412 01 Сoциjaлни дoпринoси нa тeрeт пoслoдaвцa 1.220.000,00 1.068.353,59 87,57% 

4121  Доприноси за пензијско и социјално осигурање 840.000,00 735.241,38 
333.112,21 

 
4122  Доприноси за здравствено осигурање 380.000,00  
415 01 Накнаде трошкова за запослене  300.000,00 12.248,76 4,08% 

4151  Накнаде трошкова за запослене  300.000,00 12.248,76  
421 01 Стaлни трoшkoви 350.000,00 119.406,55 34,12% 

  4211  Трошкови платног промета 100.000,00 100.000,00  
  4212  Енергетске услуге 50.000,00 13.234,23  
  4213  Комуналне услуге 50.000,00 0,00  
  4214  Услуге комуникација 50.000,00 0,00  
  4215  Трошкови осигурања 50.000,00 0,00  
 4216  Закуп имовине и опреме 50.000,00 6.172,32  

422 01 Tрoшkoви путoвaњa  100.000,00 0,00 / 
4221  Трошкови службених путовања у земљи 1.000,00 0,00  
4222  Трошкови службених путовања у иностранство 99.000,00 0,00  
423 01 Услугe пo угoвoру 5.104.000,00 4.399.695,74 86,20% 

  4231  Административне услуге-услуге превођења 50.000,00 0,00  
 4232  Компјутерске услуге 50.000,00 25.900,55  
 4233  Котизације за сајмове и семинаре 50.000,00 14.992,00  
  4234  Услуге информисања-огласи,рекламе 250.000,00 162.649,90  
  4235 
 4235  Стручне услуге-управни одбор, извршитељи 

Стручне услуге-управни одбор – извор 13 
500.000,00 

54.000,00 
497.681,31 

34.485,00 
 

  4236  Услуге за домаћинство и угоститељство 300.000,00 300.000,00  
  4237  Репрезентација 400.000,00 279.476,39  
 4239  Остале опште услуге 3.450.000,00 3.084.510,59  

424 01 Специјализоване услуге 150.000,00 54.975,00 36,65% 
  4242  Услуге културе и спорта 50.000,00 0,00  
  4243  Медицинске услуге-преглед чувара 100.000,00 54.975,00  
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425 01 Tekућe пoпрaвke и oдржaвaњe 600.000,00 38.031,91 6,34% 
4251  Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 500.000,00 0,00  
4252  Текуће попправке и одржавање опреме 100.000,00 38.031,91  

 

426 01 Maтeриjaл 1.150.000,00 487.887,89 42,43% 
  4261  Административни материјал-канцеларијски материјал 600.000,00 67.205,00  
  4263  Материјал за за образовање запослених-стручна литер. 50.000,00 34.561,50  
  4264  Материјал за саобраћај 300.000,00 295.095,41  
  4268  Материјал за одржавање хигијене 100.000,00 3.482,45  
  4269  Материјал за посебне намене-потрошни мат.,рез.делови.. 100.000,00 87.543,53  

482 01 Пoрeзи, oбaвeзнe тakсe, kaзнe и пенали 300.000,00 110.051,00 36,68% 
4821  Остали порези 100.000,00 0,00  
4822  Обавезне таксе 200.000,00 110.051,00  
511  Згрaдe и грaђeвинсkи oбjekти 9.000.000,00 7.445.020,01 82,72% 

5112  
Изградња зграда и објеката – извор 13 
Уређење централног трга у О.бањи и уређење 
пристаништа у Међувршју 

5.000.000,00 4.894.810,01  

5113  Капитално одржавање зграда и објеката – извор 13 
Ограда у О.бањи 2.000.000,00 799.680,00  

5113  Капитално одржавање зграда и објеката – ограда  1.000.000,00 799.680,00  
5114  Пројектно планирање 1.000.000,00 950.850,00  
512 01 Машине и опрема 6.600.000,00 5.214.003,53 79,00% 

5121  Опрема за саобраћај – чамац за чуварску службу 500.000,00 388.022,61  

5122  
Административна опрема 
-видео надзори у О.бањи и Међувршју, опрема за 
природњачки центар 

 
1.600.000,00 

 
1.574.683,43 

 

5126  Опрема за образовање и културу – препариране 
животиње за природњачки центар 

1.000.000,00 536.729,87  

5129  Непокретна и немоторна опрема 
-мотор за чамац, систем за заливање у О.бањи 

2.500.000,00 1.864.607,62  

5129  Непокретна и немоторна опрема – извор 13 
-проширење пристаништа за чамце у Међувршју 

1.000.000,00 849.960,00  

523 01 Залихе робе за даљу продају 450.000,00 431.558,00 95,90% 
5231  Залихе робе за даљу продају 450.000,00 431.558,00  

      
  УКУПНО: 32.624.000,00 25.865.938,78 79,29% 

 
 

 
ИЗВЕШТАЈ ПО УГОВОРУ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА 

 ПИО „ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА“ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
         Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ као управљач заштићеног подручја 
Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ закључила је 23. марта 2021. године 
са Министарством заштите животне средине Уговор о суфинансирању Програма управљања 
Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ за 2021. годину (број 401-00-
338/2021-04).  
        Наведеним уговором су утврђена и благовремено пренета финансијска средства у 
укупном износу од 22.160.000,00 динара за следеће намене: 
 
1) Чување, одржавање и презентацију заштићеног подручја у укупном износу од 
2.160.000,00 динара и то за: 
- бруто зараде 3 чувара – 2.160.000,00 
 
2) Управљање посетиоцима у укупном износу од 20.000.000,00 динара, и то за: 
- едукативни центар Овчар бања – 20.000.000,00 динара 
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          У оквиру овог пројекта је адаптирана зграда Основне школе у Овчар Бањи. Едукативни 
центар ће бити коришћен за организовање едукативних активности са циљем развоја 
образовног туризма. У оквиру едукативног центра налази се и део намењен за научно 
истраживачке делатности и изложбени простор који ће бити намењен 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. 
 
          Дана 31.12.2021.године Министарству заштите животне средине извршен је повраћај 
неутрошених средстава у износу од 2.364.521,70 динара. Средства су враћена на рачун 
Министарства јер  радови на едукативном центру због дугог трајања самог поступка јавне 
набавке бр. 01/2021, као и због изузетно неповољних временских услова нису почели у 
уговорено време и нису могли бити завршени до 31.12.2021.године. Преостали радови биће 
завршени до 31.01.2022.године и биће финансирани из средстава Управљача по 
испостављању коначне ситуације. 
 
JАВНИ РАДОВИ 
 
           Ј.У.,,Туристичка организација Чачка'' је дана 14.07.2021. године са Националном 
службом за запошљавање закључила  Уговор о спровођењу Јавног рада. 
На основу споразума о уређивању права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Ј.У.,,Туристичка 
организација Чачка'' закључен је уговор у циљу запошљавања лица са евиденције 
Националне службе, ради спровођења јавног рада ,,Унапређење услова за боравак и обилазак 
атрактивних локалитета у заштићеном подручју ПИО Овчарско-кабларска клисура''. 
За потребе спровођења Јавног рада ангажована су 3 незапослена лица са евиденције 
Националне службе за запошљавање на одређено време у трајању од три месеца у периоду од 
05.07.2021.до 05.10.2021.године. 
Средства су утрошена  за исплату накнаде за обављен посао у износу од 291.753,08 динара. 
Трошкове доласка и одласка са рада ангажованих радника преко јавних радова, обезбедила је 
Установа из својих средстава. 
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ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА 
„ОВЧАРСКО – КАБЛАРСКА КЛИСУРА“ 

 
ИЗВЕШТАЈ 

о остваривању Програма управљања за 2021. годину 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Чачак, децембар 2021. 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 Ј.У.,,Туристичка 
организација Чачкa’’ из Чачка.  
 Заштићено подручје „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 Владе Републике 
Србије. 
 У складу са Планом управљања Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска 
клисура“ за период 2012-2021. година (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 2021. 
годину, на који је сагласност дало Министарство заштите животне средине број: 353-02-
02292/2020-04 од 30.12.2020.године. Реализацију Програма управљања суфинансирало је 
Министарство заштите животне средине на основу Уговора о суфинансирању бр.401-00-
338/2021-04 од 23.03.2021. године. На основу члана 41а став 2. Закона о заштити природе 
(Службени гласник РС бр.36/09, 88/10-исправка, 14/16, 95/18-др. Закон и 72/21) и члана 
42.став 1.Закона о Влади (Службени гласник РС бр.55/05, 71/05-Влада доноси Уредбу о 
проглашењу Предела изузетних одлика “Овчарско-кабларска клисура“). Уредба је објављена 
у „Службеном гласнику РС“, број.77/2021 од 30.7.2021.године, а ступила је на снагу 
7.8.2021.године. 
 

 Према Програму управљања Предела изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура 
за 2021. 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  Ј.У. „Туристичка организација Чачка“ 
спроводи преко посебне радне јединице у оквиру установе уз тесну сарадњу са другим 
службама. Радну јединицу чине координатор послова заштите природе, главни чувар, два 
чувара заштићеног подручја,  један рибочувар и информатор у инфо центру. Правни и 
финансијско-књиговодствени послови обављају се у заједничкој служби установе.  
  
 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА 
 
 I  ПРИОРИТЕТНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ  НА  
    УПРАВЉАЊУ ПРИРОДНИМ ВРЕДНОСТИМА 
 

 1.1.Чување надзор 
 Током  2021. године чуварску службу чинила су два чувара заштићеног подручја, 
један рибочувар  и главни чувар, сви у радном односу на неодеђено време. Од јуна месеца у 
законску пензију отишао је један чувар заштићеног подручја и на његово место примљен је 
други чувар. Чувари заштићеног подручја и рибочувари имају средњу стручну спрему, 
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положен стручни испит за чуваре заштићених подручја (чувар који је примљен у 
2021.години стручни испит ће полагати када се за то стекну услови), положен стучни испит 
из области против пожарне заштите, положен испит за руковаоца чамцем 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 2021. години на основу 
записника чувара  поднето је петнаест прекршајних пријава због извођења радова без пријаве 
управљачу и без решења о условима заштите природе, једна прекршајна за вожњу чамца 
преко 15КС, једна пријава републичкој грађевинској инспекцији и две пријаве 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 чувара који је накнадно примљен у 
службу по Правилнику о службеној одећи, односно униформи чувара у националним 
парковима и заштићеним подручјима (Службени гласник РС бр. 105/2020).  
 
 

Средства за Плате чувара природе и главног чувара Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

Управљач МЗЖС:                      2.160.000,00 2.160.000,00 100 

 Накнаде:           340.000,00 325.452,00 

 
Средства за гориво, регистрација, поправке и одржавање (ауто, чамац) Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

„Лукоил“ 
Накнаде:       100.000,00 395.000,00 100 

Набавка ванбродског мотора за чамац Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

,,Платтнер'' д.о.о. 
Накнаде:           0,00 680.752,88  

Алуминијумски чамац за чуварску службу Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

,,2.мај'' Апатин 
Накнаде:           0,00 388.022,62  
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Средства за униформу (једног) чувара Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 
,,Конфекција 

Каралић'' Накнаде:           0,00    67.205,00  

 
Рачунарска опрема Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

 МЗЖС:                      50.000,00 0,00 
 Управљач:           100.000,00 0,00 

 
Зараде осталих запослених 
 

Средства за зараде запослених (без чуварске службе) Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

Управљач МЗЖС:                      80.000,00 0,00 100 

 Накнаде:           2.420.000,00 1.847,361,00 

 
 
 1.2.Одржавање и обележавање   

          Обележавање заштићеног подручја је активност која је од приоритета након доношења 
Уредбе о проглашењу нових граница заштићеног подручја у складу са Уредбом  о 
проглашењу Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“. Уредба је објављена 
у „Службеном гласнику РС“бр.77/2021 од 30.7.2021.године, а ступила је на снагу 
7.8.2021.године. 
 

Средства за oбележавање граница маркација  Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

Управљач 
Накнаде:           100.000,00 0,00  

 
У овој години није било обележавања граница и маркација и истој ће се приступити док се у 
сарадњи са Републичким геодетским заводом и Заводом за заштиту природе Србије изврши 
идентификација граница Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ на терену, 
дигиталној ортофото карти и катастарском плану. 
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Статусне и инфо табле Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

Управљач МЗЖС:                      200.000,00 0,00 
 Накнаде:           500.000,00 0,00 

Активности израде и постављања инфо-табли није реализована. 
 
1.3.Акције чишћења и уређења простора 
 

 Запослени управљача свакодневно чисте јавни простор Овчар Бање.   
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“. 
            

Поправка мобилијара Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

Управљач 
Накнаде:           100.000,00 0,00  

Није било трошкова за поправку мобилијара 
 
 

Средства за акције чишћења Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

Управљач МЗЖС:                      100.000,00 0,00 
100 Накнаде:           100.000,00 32.560,00 

Од средстава за чишћење набављане су велике вреће за отпад. 
 
1.4.Одржавање риболовне стазе, простора око чесама и споменика, организовање 
јавних радова 
                Управљач је кроз организовање програма јавних радова у трајању од три месеца 
(јул-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 
Никоље, Јовање и Успење, као и на путу ка Рошцима. Током извођења јавних радова 10 
радних дана утрошено је на прикупљање овог отпада. 
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Средства за јавне радове (зараде, средства за рад, опрема, 

алати,гориво,поправке машина...) 
Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

Национална 
служба за 

запошљавање 
МЗЖС:                      0,00 0,00 

100 Накнаде:           150.000,00 105.625,00 

Национална служба 
за запошљавање 

700.000,00 291.753,08 100  

 
1.5.Против пожарна заштита 

 У 2021.години забележена су два пожара на локацији Овчарско-кабларске клисуре. 
Први пожар догодио се 13.08.2021.године у Видови. Изгорело је  ниско растиње, а узрок 
пожара није познат. Други пожар догодио се 15.09.2021.године, а захваћено је приближно 6 
хектара запуштених ливада и шикара,  такође у Видови. Узрок пожара је пад стуба ниско 
напонске мреже. Интервенисали су ватрогасна екипа и чувари Заштићеног подручја. 

Према Плану заштите од пожара ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ постављени су 
резервоари у Рошцима на подножју Каблара . 

У 2021.години урађено је и постављено петнаест противпожарних табли од тога осам 
табли на Каблару и седам табли на Овчару. 
 

Уређење и обележавање  водозахвата код Јовањског тунела Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

 
Накнаде:           1.000.000,00 0,00  

Активност није реализована. 
 
II ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ  НА УПРАВЉАЊУ КУЛТУРНО-
ИСТОРИЈСКИМ ВРЕДНОСТИМА 
 

 Управљач је током целе године био на услузи посетиоцима пружајући неопходне 
информације и услуге водича. Успостављена је добра комуникација са монаштвом са свим 
манастирима, а посебно са Никољем, Вазнесењем, Благовештењем, Сретењем и Светом 
Тројицом. 
 
 III УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА  
 

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

3.2. Задаци и активности на заштити и управљању ловном и риболовном фауном 
 Чуварска служба прати активности ловачких удружења чија су ловишта  делом унутар 
заштићеног подручја. Посебно се прати поштовање забране лова у заштићеном подручју. 
Примећен је значајно већи број дивљих свиња на простору  ПИО „Овчарско-кабларска 
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клисура“. Забележена су два случаја недозвољеног лова и због тога је 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 2021.годину на који 
је сагласност дало Министарство заштите животне средине бр. 324-07-141/2020- од 
17.12.2020. године.  Услед доношења нове Уредбе о проглашењу заштићеног подручја и 
промена граница заштићеног подручја од Министарства је добијена Сагласност на 
проглашење Рибарског подручја „Предео изузетних одлика-„Овчарско-кабларска клисура“у 
заштићеном подручју,, Број 324-07-169/2021.године 
 
3.3.Задаци и активности на заштити, развоју и управљању водама 
 

Није било посебних активности у 2021.години.   

Реагенси за мобилну лабараторију Анализа воде Референтна 
лабораторија 

Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

,,Суперлаб'' Бг 

 
Град Чачак                     100.000,00 0,00 

100 Накнаде:           50.000,00 19.626,00 

 
3.4. Задаци и активности на заштити, развоју и управљању пољопривредним 
земљиштем 
 Настављено са евидентирањем просторне дистрибуције аутохтоних сората воћа на 
територији заштићеног подручја. 
 

3.5. Активности на заштити и коришћењу споредних шумских производа 
 У ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ није било активности на прикупљању и 
коришћењу споредних шумских производа. 
 
 
IV ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ  
      НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ И ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

 4.1.Мониторинг и научноистраживачке активности   

Активност 1: ИСТРАЖИВАЧКИ КАМП 
 Камп младих истраживача ове године није реализован. 
 

Активност 2: ИСТРАЖИВАЊЕ И МОНИТОРИНГ ФАУНЕ ИНСЕКАТА.   
 

Средства за истраживање и мониторинг фауне инсеката Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

 Министарство                      150.000,00 0,00 
 Накнаде:           30.000,00 0,00 

Активност није спроведена. 
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Активност 3: ПРАЋЕЊЕ СТАНИШТА И БРОЈНОСТИ ПОПУЛАЦИЈЕ ДИВЉИХ 
ОРХИДЕЈА 

Праћење стања и бројности популације орхидеја на до сада регистрованим 
локацијама, као и потенцијално евидентирање нових врста и локација  спроведено је уз 
стручну подршку Завода за заштиту природе Србије и Ботаничке баште. Вршена је и процена 
угрожености локалитета са предлогом мера за заштиту. Након увида у поседовне листове за 
значајне локалитете односно парцеле ступљено је у контакт са власницима-корисницима 
парцела у циљу спровођења мера активне заштите. Није било додатних трошкова за ову 
активност. Забележене су две нове локације и то у Међувршју ,Anacamptis morio i Neotinea 

ustulata и у Дучаловићима, Himantoglossum calcaratum. 

 
Активност 4: МОНИТОРИНГ ФАУНЕ ПТИЦА ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКЕ КЛИСУРЕ 
 

 Активности на мониторингу фауне птица ПИО „Овчарско-кабларска клисура,:“   
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. 
 
 
RB VRSTA JEZERO 

MEĐUVRŠJE 

1. Anas platyrhynchos (gluvara)   948 

2. Anas creca (krdža) 115 

3. Ardea cinerea (siva čaplja) 7 

4. Tadorna tadorna (šarena utva) 14 

5. Aix galericulata (mandarinka) 1 

6. Aythya fuligula (ćubasta patka) 1 

7. Aythya marila (morska crnka) 1 

8. Anas acuta (šiljkan) 4 

9. Anas penelope (zviždara) 23 

10. Anas clypeata(kašikara) 4 

11. Egreta alba (velika bela čaplja) 10 

12. Phalacrocorax carbo (veliki vranac)  72 

13. Phalacrocorax pygmaeus (mali vranac) 83 

14. Tachybaptus ruficollis (mali gnjurac) 51 

15. Fulica atra (liska) 272 

16. Gallinula chloropus (barska kokica) 174 

17. Cignus olor (labud grbac) 1 

18. Alcedo atthis (vodomar) 1 

19. 
Emberiza schoeniclus (barska 
strnadica) 

1 

20. Hybrid goose (hibrid guske) 5 

 UKUPNO PTICA 1787 



33 
 

Деоница брана Овчар бања – брана Међувршје , 13.01.2021.године, време  9.00 – 14.00 
часова. 
 

Средства за мониторинг фауне птица Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

 МЗЖС                      200.000,00 0,00 
 Накнаде:           50.000,00 0,00 

 

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

спроводи у ПИО „Овчарско-кабларска клисура“. Током 2021. године  нисмо били у 
могућности да у периоду гнежђења окупимо екипу и организујемо детаљан мониторинг 
насељавања кутија ове сезоне. Кроз активности чуварске службе обиђено је 5-6 локација и 
забележено гнежђење . Није било додатних трошкова.  

 
Пројекат заштите шумске сове Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

 
Накнаде:           200.000,00 0,00  

 
Активност 5:  ИСТРАЖИВАЊЕ ФАУНЕ СИСАРА 

Овај програм спроведен је у сарадњи са Биолошким факултетом Униврзитета Београд. 
Током теренских истраживања  рађена су зимовалишта слепих мишева и хибернацијска 
склоништа. Спроведено је праћење крупних сисара путем постављања фото замки. 
 

Средства за мониторинг фауне сисара Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

 МЗЖС 380.000,00 0,00  

 Накнаде:           80.000,00 0,00 

 
 
Активност 6:АКТИВНОСТИ НА ЗАШТИТИ СТАНИШТА ВРСТЕ Edraianthus canescens. 

Професор др Дмитар Лакушић са својим сарадницима је 2012. године пронашао и 
описао нову ендемску врсту у Овчарско-кабларској клисури. Edraiananthus 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 планирано 
делимично уклањање бршљана. Средство су потребна за ангажовање радника оспособљених 
за радове на висини и одвоз уклоњеног материјала. 
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Одржавање станишта Edraianthus canescens Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

 
Накнаде:           50.000,00 0,00  

 

За наведене активности прибављено Решење о условима заштите природе под редним бројем 
03 бр.020-723/2 и Сагласност Министарства заштите животне средине под Бр.353-02-
1426/2021-04. Сама активност није спроведена, остављена за пролеће наредне године. 
 
Активност 7: МЕТЕОРОЛОШКА МЕРЕЊА 
 

 Подаци са аутоматских метеоролошких станица које су лоциране на локацијама Овчар 
Бања и врх Каблара се редовно обрађују и архивирају. Формира се прва база метеоролошких 
података осматраних директо на локацијама у Овчарско-кабларској клисури. У овом 
извештају навешћемо само пар података са метеоролошких станица. На врху Каблара 
минимална температура ваздуха -10,1о С забележена је  18. јануара, а максимална 
температура је 35,6о С је измерена је 24. јуна. У Овчар Бањи минимална температура ваздуха 
-9о С забележена је 2.фебруара, а максимална температура је 38,3о С је измерена је 24. јуна.  
 
Средства за Метеоролошку станицу 
Сервис, закуп сервера, додатна опрема 

Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

,,Meteos Media'' 
Накнаде:           150.000,00 127.367,00 100 

 
Све активности координира стручно лице запослено на пословима праћења и 

унапређења стања у заштићеном подручју. 
 

Бруто зарада стручног лица за праћење и унапређење стања у ЗП 
 

Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

Управљач 
Накнаде:           900.000,00 940.148,00  

 
4.2.  Едукација 
Уз подршку Министарства заштите животне средине након спроведене јавне набавке у току 
су грађевински радови чији је рок до краја године за уређење Природњачког центра који је 
предвиђен за едукативне активности учесника и посетилаца. 
 
Средства за Природњачки  центар. Уређење (грађевински радови) Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% ,,Мишо ентеријер'' 
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Град Чачак 4.000.000,00 800.000,00 100 

МЗЖС:                      22.000.000,00 20.000.000,00 100 
  

Реализација је у току. 
 

Опремање Природњачког центра – намештај, техника, препариране 
жиотиње 

Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

,,Кожа-крзно 
Лукић'' Град Чачак 2.000.000,00 2.000.000,00  

Накнаде:           2.000,000,00 1.536.730,00 100 

  

Едукативни програми за ученике нису се одржали. А што се тиче едукативног 
програма за запослене, било је само присуствовање семинару за Управљаче заштићених 
подручја на Тари. 

 

Едукативни програм за запослене Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 
 

Накнаде 100.000,00 86.000,00 100 

 
V ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 
 

 5.1.Активности и учешће управљача на просторном планирању, изградњи и 
уређењу грађевинског земљишта, инфраструктурног планирања и уређења, изградњи 
рекреативне инфраструктуре, на санацији подручја и сл. 
 Планирани су радови на даљем уређењу посебно атрактивних локација у заштићеном 
подручју. 
 
5.2.Видиковац 

Видиковац Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

' 
Накнаде:           1.000.000,00 0,00  

 Није реализовано. 
5.3. Локација Бањски поток  
Бањски поток Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

 
Накнаде:           1.500.000,00 0,00  

Није реализовано.  
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5.4. Видео надзор на траси магистралног пута кроз заштићено подручје 
 Активност није реализована. Рађен је видео надзор на пристаништу у Међувршју и 
видео надзор у Овчар Бањи. 
 
Видео надзор  Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

 
Накнаде:           400.000,00 0,00  

 
 
Видео надзор Међувршје  Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

,,Елсат'' 
Накнаде:           0,00 248.463.06  

 

Видео надзор Овчар Бања Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

,,Елсат'' 
Накнаде:           0,00 329.820,37  

 

5.5. Пешачка стаза Међувршје 
 Није реализована.   
Пешачка стаза Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 
 

Накнаде:                     300.000,00 0,00  

 
VI ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 
 

 6.1.Активности  на промоцији вредности заштићеног подручја 
 

 6.1.1Реализовани послови у области промоције и унапређења Заштићеног Подручја. 
-Одрживо управљање и туристичка промоција природног и археолошког наслеђа-Adriaticaves 
(Пројекат Adrion). 
-Едукација у области сеоског туризма, највише учесника са територије Овчарско-кабларске 
клисуре. 
-Промоција Овчарско-кабларске клисуре кроз директне наступе ТОЧ у већим градовима 
Србије. 
 

Медијска промоција: 
 

Press clipping: на седмичном нивоу је било просечно око 30 објава у штампаним и 
електронским медијима у Србији, тако да је преко 1500 прилога о Овчарско-кабларској 
клисури било емитовано. 
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Организоване су и реализоване посете домаћих и медијских кућа из иностранства: 
ТВ Моја Планета-из Русије 
ТВ продукција“Србија у кадру“ снимљена 1. емисија о Овчарско-кабларској клисури. 
Студијски програм посете представника медија у сарадњи са ТОС-ом, промо кампање 
„Бирам Србију“ 
Посета туристичког блогера Јоване Квржић. 
Посета Националне ТВ Грчке. 
Боравак туристичких блогера из Енглеске и Немачке. 
Аутор туристичког блога budgettraveller.org  Kash Bhattacharaya i Sabrina Wulf, у посети 
клисури. 
Снимање емисије“Срећна Србија“,Мирјане Бобић Мојсиловић, у посети клисури. 
OBoost Hackathon реализован  je 6. и 7. новембра у просторијама Научно-технолошког парка 
Стартап центра у Чачку. 

-Припремљен видео материјал за потребе промоције Србије у УАЕ, на тему промоција 
туристичке понуде ПИО Овчарско-кабларска клисура. 

Медији и дигитални маркетинг Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

 Град Чачак                      500.000,00 262.400,00 
100 Накнаде:           200.000,00 75.000,00 

                 
6.1.2 Манифестација-догађаји 
Манифестација “Дани патријарха Павла”,  27. 9. 2021. година манастир Благовештење, Овчар 
Бања  

Манифестација “Дани патријарха Павла“ организована је 27. 9. 2021. године  на 
Крстовдан. Отворена је у манастиру Благовештење у Овчар бањи, изложбом   пристиглих 
крстова у част патријарху српском Павлу. У програму је  наступио  хор “Слово љубве”,  а 
додељене су и награде најбољима на конкурсу за најбоље изрезбарен крст. 
 
„Дани патријарха Павла“ Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% Управљач,установ. 
културе,црква 

Град Чачак 700.000,00 700.000,00 100  

 
 Дани иконописа и калиграфије 
Дани иконописа и калиграфије Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

%  

Град Чачак 100.000,00 100.000,00 100  
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Издавање зборника научно-истраживачких радова „Бележник Овчарско-кабларске клисуре“ 
Бележник бр.12 Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

 
Град Чачак 150.000,00 84.000,00 100 

МЗЖС:                      50.000,00 0,00 
 Накнаде:           50.000,00 0,00 

 
21. Илиндански пливачки маратон“ одржан је 2.августа 2021. године у Овчар Бањи. 

У складу са ситуацијом и ове године организатор је уприличио скромну трку са 58 учесника 
са јасном намером да се одржи традиција ове манифестације. 
Управљач није имао додатних трошкова. 
 

6.1.3. Издавачка делатност 
ПИО „Овчарско-кабларска клисура“ 

Штампана су следећа тематска издања,2021.године 

Врста Назив Језичка 
варијанта 

Тираж 

Брошура Овчарско-кабларска клисура – Одмор 
у покрету 
  

  српски  
  енглески 
  немачки 

2000 
1000 
1000 

Брошура Верски туризам - манастири 
чачанског краја   

српски 
 енглески 
 руски 

2000 
1000 
1000 

Брошура ОКК- Ресторани и смештај 
 

српско-енглеска 
 

1000 

Водич –  
Овчарско-
кабларска 
клисура 

Планинарске и  бициклистичке стазе  
у Овчарско-кабларској клисури 
 

Српско-енглеска  1000 

Троделна- 
једнолисна 
публикација  

Овчарско-кабларска клисура – Све на 
једном месту 

Немачки  1000 

Тематске 
мапе  

Манастири Овчарско-кабларске  
клисуре 
Фото сафари у Овчарско-кабларској 
клисури 
 

Српско-енглеска 2x1000 

Бележник 
ОКК 
Ново 
издање 
у припреми 

Издање посвећено  пределу изузетних 
одлика ОКК и његовим природним 
ресурсима 
 

српски 500 
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6.1.4. 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 
пловидбе катамаранима 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.  
 
Бруто зарада запосленог лица за рад са посетиоцима за инфо центар Извршилац посла 

Бруто зарада 
запосленог лица за 
рад са посетиоцима 

планирана 
средства реализована 

средства 

% 

 

Управљач Накнаде:           600.000,00 625.381,00  

 
 

Средства за регистрацију и одржавање туристичких пловила Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 
 

 Накнаде:           250.000,00 12.362,00  

Град Чачак 100,000,00 85.625,00 100  

 

Инфо  центар - Трошкови рада Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 
 

 Управљач:           50.000,00 32.465,00  

Град Чачак 50.000,00 42.542,00 100  
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Поред редовних активности Управљача у 2021.години Овчар Бања и њена 
околина су у протеклом периоду били једно велико градилиште и надамо се да ће то 
бити и у наредном периоду. 
Активности које су реализоване а нису биле у програму Управљања за 2021.годину. 
 
Уређење обале на језеру Међувршје Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

%  

 

Град Чачак 0,00 497.500,00  ,,Бошњаковић'' 

 

Реконструкција и уређење пристаништа у Међувршју Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 

,,Вибет'' 

 
МТТТ                     0,00 8.200.000,00 

100 Накнаде:           0,00 2.000.000,00 

Понтонска платформа за марину Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 
,,Пими'' 

 Накнаде:           0,00 849.960,00  

 
Изградња дечијег игралишта у Овчар Бањи Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

%  

 

Град Чачак 0,00 1.000.000,00  ,,Плазмметал'' 

 
Изградња система за наводњавање (Амфитеатар Овчар Бања) Извршилац посла 

 планирана 
средства 

реализована 
средства 

% 
 

,,Грин ММ'' Накнаде:           0,00 978.000,00  

 
 
 



Orpa4a oro KaHaJra y Onuap Barbr tr4rnpruzlarl noc.rra

IIJraHr4paHa

cpeAcTBa

peaJrr43oBaHa

cpeAcTBa

o//t)

,,IIporpec
rnxerbepuEr"HaxHaIe: 0,00 1.600.000,00

Peroucrp;,,xr\r4Ja Lr ypelerre napra,au$prrearpa rr rpra Irlsnpurunaq rocJra

nnaHr4paHa

cpe.4crBa

peanr{3oBaHa

cpe,{crBa
%

,,BE eueprerr,rr"
MTTT 0,00 16.925.249,00

HaxHaAe: 0,00 3.000.000,00

VII CAPAAII,A
CapaAn a ca IIBO opraHll3aunja*ra je ua cse 6oil,eNa Hr.{Boy. To ce orne.qa xpo: 6poj

opraHll3auilJa ca r<ojurta ce capafyje rr Ha peirru3oBaHaM aKTr{BHocrHMa. foroso Ia HeMa
aKrr{BHocrr4 Ha repeHy y Kojy unje vx,ryqeua HeKa HBO.

vru nocEEHr4 frocJroBr4 r{ 3AAAqr,{

IX @Huaucuparbe
llperta pea-rru3oBanuu SuHaucujcxuu rpaucariqlljaMa ro 10.12.2021. roAr4He flporparr

ynpaBibalsa za 2027. foAnHy peanrr3oBaH je ca 72,56 o/o y olnocy Ha rnaHHpaHe pacxole.
Melyruur xaro uuje pea,'Il43oBaHo Br{rue finaHrapaHr.rx aKTr4BHocrH, a roroM ronrrHe ce nojanrara
n'toryhuocr 3a pea[]r3aril.rjy uexax aKrr{BHoc-ni xoje uucy 6u,re [naHr.rpaHe, ro je ,poqaru,
peauu:aquje ilporpaMa 169.10 %.

Hanlara HaKHara :a xoprruheu,e 3a[rrr4heHor rrolpyqja peaJrr{3oBaHa je ca 124,74 o/o.

Pe:ylrar go6pe HarIJIare Aona3r{ Kao nocrer}rqa flpaN{eHe HoBe O1:ryrce o HaKHaAaMa Ha ocHoBy
3aroHa o HaKHanaMa 3a Kopiitxhen e jannax lo6apa (C:r. f:racurix pC 6p 9511g), r<ao r4 Hanrare Ha
ocHoBy ryxt6n (tu:uurcHx 14 [paBH]Ix nuua npeKo janurix r{3Bprrrr4reJ6a. Haxua4e :a ropugrherre
salrrrrihenor nogpyuja y peanlr3oBaHlr\,r aKrr{BHocr}rMa yuecrrljy ca23,47 o/o.

cy6eenuHje 3a pearnsaqujy [pofpaMa yrpaBJ'barba r,rcKopHrnhene cy t00 /o, rrrro rrHHtl
yuenrhe cy6eeHuaja y yKynHoM r{3Hocy peanr{3oBaHr.{x aKrnBHocrr4 orr 31.91%.

Kaxo je pea,'ruaaquja Aena aKTLIBHocTH y roKy, Te HHCy BprueHa n:rahan a :a noc:rone rcojn
Hllcy 3aBpIxeHI{n a eeh caAa je a:necHo la he .1o rcpaja toIHHe 6nru pea,ru3oBaur{ ro he llporpau
6r.rru pea",ur3oBaH y eeheu [poueHTy oA npaKa3auor,

Ilpeua oAPeA6aua 3axoua o 3arurr{rr{ npirpo,{e u ocHr4BarrKor axra JY ..Typacrsuxa
opraHr43arlr.rja r{auxa" $auaucupaBe gamruheHor ronpyuja ce o6e:6e!yje us:
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