
Република Србија 

ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 
Број: 06-217/2022-Ш 
20. децембар 2022. године
ЧАЧАК 

СКУПШТИНА ГР АДА ЧАЧКА 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС" 
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. Закон, 47/2018 и 111/2021-др закон) и 
члана 84. Статута града Чачка (,,Сл.лист града Чачка" бр. 6/2019), 

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 20. децембра 2022. године, 
утврдило Је 

ПРЕДЛОГ 
ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ 

УСТ АН ОВЕ "ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА" 
ЗА 2023. ГОДИНУ 

па предлаже Скупштини да донесе 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ "ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА" 
ЗА 2023. ГОДИНУ 

у тексту који је доставље.н одборницима за седницу Скупштине. 

Известиоци на седници Скупштине су Војин Јаковљевић, директор Јавне 
установе "Туристичка организација Чачка" и Владимир Гојгић, начелник Градске 
управе за локални економски развој. 



На основу ч:�ана 54. Статута града Чюrка (,,Сл..л.ист града Чач_ка" бр. 6/2019) и 
члана 27. став 1. Одлуке о организовању установе "Туристичка организација Ча•1ка" 
(,,Сл. лист града Чачка" бр. 14/2011, 3/2013, 21/2013 и 14/20 l 8), 

Ску11шг:ина града Чачка, наседню�и одржаној ________ , донелаје 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАlVЈ: РАДА 

.ЈАВНЕ УСТАНОВЕ "ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА" 
ЗА 2023. ГОДИНУ 
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ДАЈЕ CII сагласност на Про1·рам рада Јавне установе "Туристичка организација 
Чачка" за 2023. годину, које је донео Управни одбор Јавне установе ,,Туристичка 
организација Ча <tка", на седници одржаној 14. децембра 2022. 1·оди1-�е, број 40/22. 

11 

Ову одлуку објавити у "Службеном листу грала Чачка". 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: _______ _ 

ПРLДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка 

Игор Трифуnовић 



Јавна установа 
,,Туристичка организација Чачка" 
Дсл.бр.1263/22 
19.12.2022. године 

CKYllШTИIIA ГРА�А ЧАЧКА 

У прилогу акта достављамо Програм рада Јавне установе "Туристичка организација 
Чачка" за 2023. годину, који је усвојио Управни одбор, на седници одржаној дана 
14.12.2022. голине. 
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Република Србија 

Градска управа за 
локалuи е«опо;нски развој 
Број: Служб.12022-IV-5 
Дату.м: 17.12.2022. год. 
ЧАЧАК 

ПРЕДМЕТ: Мишљење 

ГРАДСКО ВЕЋЕ: ГРАДА ЧАЧКА 
ЧАЧАК 

Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначе;:rника и Градског већа достављен 
је Програм рада ЈУ ,Јуристичка органтвација Чачка" за 2023. годину. Наведена служба је 
достави;1а исти, по спужбеној дужности, Градској управи за локални економски развој -
Групи за праћење пословне политике јавних предузећа ради давања :-.шшљења Градском већу 
града Чаqка. 

Након саг.::rеданог Програма рада ЈУ "Туристичка организација Чачка" за 2023. годину, који је 
достављен Групи :за праћење пословне политике јавних преду:зећа дана 13.12.2022. l'Одине, 
l ·ра.дека управа за локални еконоЈ1.1ски развој доставља следеhе:

МИШЉЕЊЕ 

Чланом 31. ста13 1. Закона о туризму (,,С1. гласник РС", 17/2019), предвиђено је да 
туристичке орr-анизапије јединице локалне самоуправе послују у ск.:шду са прописима којима 
се уређују јавне службе. 

Чланом 32. Закона о туриз:му (,,Сл. гласник РС", 17/2019), средства за рад туристичких 
организаn:ија могу се обезбеђивати из средстава буџета Републике Србије, средстава буџета 
аутоно:мнс покрајине, средстава буџета јединица ;юкалне самоуправе, донација, прилога и 
слонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица и дру1·их из1юра, у складу са 
3аКОНО!\.1. 

Финансијски п"1ан Програма рада Јавне установе "Туристичка организација [-lачка" :ш 2023. 
годину урађен јс у складу са предлого11.r Одлуке о буџету града Чачка :щ 2023. годину. 

Програм рада Јавне уста.ноне "Туристиqка организација Чачка" Чачак за 2023. годину, садржи 
у прилогу Годишн,и Програr-.1 управљања преде"1ом изузетних одлика "Овчарско-кабларска 
клисура" за 2023. годину чији поступак давања сагласности уређује члан 54. став 4. Закона о 
заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/201 О, 91/201 О - исттр., 14/2016, 95/2018 -
др. закон и 71/2021) 



Закључак: Програм рада .Јавне установе "Тур11сп1ч1�а организација Чачка" Чачак за 
2023. rо,r1ину урађен је у сю1аду са Законом о турюму (,,C.-:i. 1·.:�аt:нпк l'C'\ 17/2019) 11

пред.�1огом Одлуке о буuету града Чач1�а ·за 2023. пщинЈ. 



Јавна установа 
,,Туристичка организаuија Чачка" 

УО-40/22 
Датум: 14.12.2022. године 

На основу члана 31. Статута ЈУ "Туристичка организација Чачка" ( ,,Сл.лист 
града Чачка", бр.2/12, 3/13, 16/13, 21/13 и 20/18 ), Управни одбор ЈУ "Туристичка 
организација Чач1<а", доноси 

ОДЛУКУ 

Усваја се Програм рада ЈУ "Туристичка организација Чачка" за 2023. годину. 



СРБ1'1ЈА 
,:::,,,,1 ., ' 1 

ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 
СРБИЈЕ 

На основу члана 36. став 1. тачка 15), а у вези са чланом 39. став 2. и чланом 
41. став 4. Закона о туризму (,,Службени гласник РС" број 17/2019) и члана 16.
Статута Туристичке организације Србије, даје се

ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ 

Јавној установи "Туристичка организација Чачка" на доношење Програма 
рада и плана промотивних активности, у делу плана промотивних активности, за 
2023. годину, уз напомену да исти мора бити усклађен са тренутном 
епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији. 

Образложење 

Јавна установа "Туристичка организација Чачка" се обратила Туристичној 
организацији Србије захтевом за давање претходне сагласности на Програм рада 
и план промотивних активности, у делу плана промотивних активности, за 2023. 
годину, број 3461 од 14.12.2022. године, у прилогу којеr је доставила неопходну 
документацију. 

Поступајући по предметном захтеву, Туристичка организација Србије је 

констатовала да Програм рада и план промотивних активности, у делу плана 
промотивних активности, за 2023. годину Јавне установе "Туристичка организација 
Чачка" нису у супротности са плановима и програмима промотивних а1<тивности 
Туристичке организације Србије, на основу чега је претходна сагласност дата. 

План промотивних активности ЛТО у делу организације манифестација које 
се односе на специфичности појединих ЛТО, није био предмет разматрања, 
обзиром да исти нису саставни део плана и програма Туристичке организације 
Србије. 

Чика Љубина 8, 

11000 Београд, Србија 

ПИБ: 101824761 

Тепефон: 011 65 57 \ОО 

Рачун: 205-11989·11 

Комерцијална банка Београд 

otflce@serbla.travel 

www.serЫa.travel 

-



ЈУ "ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА" 

-ПРОГРАМ РАДА ЗА 2023. ГОДИНУ-

\. 1 .... V,J.fi. .... 
- ... 

:�" 

Чачак, децембар 2022. године 



САДРЖАЈ 

1. ОСНОВНИПОДАЦИ ........................................ , .............................................................................................. 3 

1.1. Делатност и опис IJOC.rioвa .......................................................................................................................... .. 3 

1.2. Начни финансирања ..................................................................................................................................... 5 

2. ПРОГРА..'1 РАДА ................................................................................................................................................... 6 

2.1.ПЛАНИРАНЕllРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ ......................................................... 6 

2.1.1. Наставак уређења Овчарско-кабларске к.,псуре у оквиру Ilporpuмa Ревита.1изаuије: .............. 6 

2.1.1.1 Даље уређење и сређивање јавних по11ршина, паркова, тротоара и фасада, уличне расвете и 

постав.љање нових мобилијара за одмор ..................................................................................................... 6 

2.1.1.1.2 Пешачка стаза 1\'lеђувр111је .............................................................................................................. 7 

2.1.1.1.3 Постављање 11 одржавање система за наводњавање парка до канала у Овчар Бањи ......... 7 

2.1.1.1.4 Постављање нове и одржавање постојеће rуристичко-1шформативне сигнализације ......• 7 

2. l.1.1.5 Постављање стаrусних п иuфо табли ............................................................................................ 7 

2.1.1.1.6 Улагања у Природњачки центар у Овчар Бањи ......................................................................... 7 

2.1.2 Слатинскя бања ........................................................................................................................................... 8 

2.1.3 Атомска бања Горња Трепча .................................................................................................................... 8

2.2. САРАД]ЬА НА ПРОЈЕКТУ "ЧАЧАК-НАЦИОНАЛНА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ" ................. 9 

3. ПРОМОЦИЈА ......................................................................................................................................................... 9

3.·1. Сајмовu ................................................................................................................................................................. 9 

3.2. Издавач1�а делатност ................................................................................................................................... 10 

3.3. Студијске посете новинара и орган11затор11 путовања ......................................................................... 11 

3.4. Оглашавање ................................................................................................................................................. 11 

3.5. Продукција ................................................................................................................................................... 12 

3.6. Сајт и друштвене :"ltpeжe Туристичке оргаtшзације Чачка ................................................................. 12 

3.7. Сарадња са Туристичком оргашвацијом Србије ................................................................................. 12

3.8. сара,щьа са Тур11стttчкю1 организацијом Реrије Западна Србија ..................................................... 13 

3.9. ОстаЈЈе активности ...................................................................................................................................... 13 

3.10. Иuфор111ативни центри -сувенирнице ............................................................................ , ..................... 13 

4. МАНИФЕ.СТАЦИЈЕ-2023 ............................................................................................................................... 14 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ .......................................................................................................... 16 

ПРОl'РАМ НIРАВЉЛН.А TTPEДIUIOM ИЗУ:Н:тних ОДдИКА "ОВЧАРСКО-l<АБЛАРСКА КЛИСУРА" 3<1 2023 .......... 22 



1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Јавну установу "Туристичка орrанизаuија Чачка'' (у даљем тексту: Установа), ос,юваЈта 
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 питан,а од значаја за њен рад,
усклађени су са одредбама позитивних прописа.

На функцију директора ЈУ "Туристичка организација Чач.ка" у другом мандату именован 
је Војин Јаковљевић прво решењем Скупштине града -Чачка број 06-122/18-[ од 8, 11. и 12. 
јуна 2018. године, а затим и решењем Скупштине града Чачка број 06-12072022-1 од 3. 
августа 2022. године 

На основу Уредбе о проглашењу Предела изузетних од.,ика "Овчарско-кабларска 
ютисура" (,,Сл. гласник РС", бр.77/2021), Установа обавља послове управљања, заштите и 
унапређења заштићеног подруч.ја Овчарско-кабларска клисура, као поверене послове. 

1.1. Делатност и опис послова 

Установа обавља следеће послове од јавног интереса: 
l) промоuију туризма подручја града Чачка
2) коорлинираље активности и сарадње из'1еђу привредних и других субјеката у

туризму који непосредно или I юсредно делују на унапређењу и промоцији туризма 
3) доношење 1'одишњег програма и плана промотивних активности у складу са

Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације 
Србије 

4) обезбеђи-вања инфор:мативно-пропаrандног материјала којим се промовишу
туристичке вредности подручја града Чачка (штампане публикаџије, аудио и видео 
промотивни материјал, интернет презентација, сувенири итд.), а у сарадњи са надлежним 
органима обезбеђивања туристичке сигна,1изације 

5) прикупљања и објављивања информаuија о целокупној туристичкој 11онуди 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 туристющ 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 реа.1изације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења

простора 
10) управљања, заштите и развоја заштићеног подручја "Овчарско-кабларска

к;шсура" 
11) друге активности на промоцији туризма у складу са оснивачким актом и

Статутом. 
Установа је управ,ъач заштићеног подручја - предела изузетних одлика Овчарско -

з 



кабларска к.1исура сходно одредбама Уредбе о заштити предела изузетних одлика Овчарско
кабларска клисура (Сн. гласник РС, бр.16/2000), као и одредбама Закона о заштити природе 
( "Сл.r.ласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016, 95/2018 - др. закон и 
71/2021). У управ.ъању заштићеним подручјем установа је дужна да: 

- чува заштићено подручје и спроводи прописане режиме заштите
- унапређује и промовише заштићено подручје
- донесе П:шн 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 реЈ(у и
чуварској с,1ужби
- обезбеди надзор над спровођењем услова и мера заштите природе
- прати кретање и активности ттосети;таuа и обезбеђује обучене водиче за туристичке
посете
- води евиденцију о природним вредностима и о тоi\-1е доставља податке Заводу за
заштиту природе
- води евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који
лредстављају фактор угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о то\1е доставља
податке надлеЖНО:\.1 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 :3а коришћење заштићеног подручја, уз сагласност
надлежног министарства
- води евиденцију о непокретностима са подацима од значаја за управњање
заштићеним подручјем
- врши и друге послове утврђене одредба\1а закона и акта о заштити-Уредбе.
Установа има својство правног лица са прави.Уtа, 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 

суца ФИ број- 919/98 од 8.6.1998. године. 
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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-каб.�арска 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. ПРОГРАМ РАДА

2.1. ПЛАНИ}> АНЕ ПРОЈЕКТНЕ АКТЈШНОСТИ У 2023. ГОДИНИ 

Проr·рамом Ревитализације Овчарско-кабларске клисуре, заштићено подручје у чијим 
границама се налази и Овчар Бања, препознато је од стране Владе Републике Србије као 
веома значајно за улагања, развој и идентификоRање као нове, значајне туристичке 
дестинације. Спроведене и будуће акгивности усмерене су ка развоју подручја као еколошке, 
зелене дестинације која нуди велики број садржаја и услуга за различите интересне групе. 

У току 2022. године започели смо истраживања и активности угврђивања статуса Слатинске 
бање. Елаборат је први корак ка добијању статуса бање. Добијањем статуса бање, у подручје 
су могућа значајна улагања и развој нове дестинације бањског туризма. 

Атомска бања Горља Трепча представља значајан чинилац у туристичкој понуди ,·рада, са 
оствареним туристичким прометом од преко 120.000 ноћења на нивоу године. Атомска бања 
је веома значајна. дестинација здравственог туризма и као таква подразумева константна 
улагања и активности на унапређењу основних и додатних садржаја. 

2.1.1. Наставак уређења Овчарско-каб.1арске клисуре у оквиру Програ�а 
Ревитализаuије: 

• Даље уређење и сређивање јавних површина, паркова, тротоара и фасада, ули<rне
расвете и постављање нових мобили јара за одмор;

• Наставак изградње, уређење и реконструкц�ја приобаља десне обале (пешачка стаза
Међувршје);

• Изградња система за наводњавање парка до канала у Овчар Бањи;
• Постављање но.ве и одржавање постојеће туристичко-информативне сигнализације;
• Постављање стаrусних и инфо таб;ш;
• Набавка животињских експоната, ЛЕД екрана и амбијенталне расвете за

Природњачки центар у Овчар Бањи.

2.1.1.1 Даље уређење и сређивање јавних површина, паркова, тротоара и фасада, 
уличне расвете и постављање нових мобилијара за одмор 

После вишедеценијског стагнирања у развоју, Влада Републике Србије је препознала ово 
подручје као изузетно значајно за развој, са немерљивим потенцијалом. Како је посета 
Овчарско-кабларској клисури далеко ттrевазишла посећеност из рекордне 2019. rодине, 
неопходна су константна улагања у постојећу инфраструктуру која представља основну 
компоненту развоја. То подразумева замену уличне расвете, уређење јавних и зелених 
површина у смислу хигијене и визуелног изr.1еда, текуће поправке тротоара, фасада, ограда, 
клуттица за од�ор, мобилијара и др. 
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2.1.1.1.2 Пеша•жа стаза Међувршје 

Изградњом нове пешачке стазе, а претходно уређењем приобаља десне обаnе језера 
Међувршје, доћи ће до формирања новог, јединственог туристичког производа . Планирана 
стаза ће повезати прийаниште на језеру Међувршје, са кога крећу катамарани Туристичке 
организације Чачка у туристички обилазак Овчарско-кабларске клисуре са воде, са 
ресторанима карактеристичниr,,,r за клисуру. Претходно поменуто повезивање представља 
јединстнени искуствени производ за посетиоце што ће свакако довести до повећања пром.ета 
у ресторанима и дати зао11..-ружену презентацију читаве Овчарско-каб.1арске клисуре. 

2.1.1.1.3 Постављање и одржавање система за наводњавање парка до канала у Овчар 
Бањи 

Систем за наводњавање постављен је у току претходне године због потребе наводњавања 
парка и парковских зелених површина. У претходно� периоду, ЈУ "Туристич.ка организација 
Чачка" у оквиру Програма Ревитализације, реализовала је уређење nарковских по.вршина 
који су значајно визуелно побољшали идентитет али и утицали на опле�ењење простора. 
Простор је постао погодан и омиљен суграђанима и туристима за одмор и кратак предах у 
природи. У 2023. години планирано је постављање другог дела система за наводњавање у 
складу са проширењем зелених површина које изискују неопходно одржавање. 

2.1.1.1.4 Постављање нове и одржавање постојеће туристичко-информативне 
сигнализације 

У току 2022. године су постављене нове туристичко-информативне табле (улаз у Овчар Бању, 
uентар Овчар Бање и пристаниште на језеру Међуврu�е) које туристе и посетиоuе 
заштићеног подручја информишу о правилима понашања у заштићеном подруч.ју, опmтим 
карактеристикама предела и контактима чувара природе. У 2023. години планирано је 
постав,ъање додатних табли на другим прометним ло каци јама у клисури, како би се туризам, 
у крајњој линији ,  развијао у складу са одрживим развојем и како би се туристи и посетиоци 
едуковали у том смисЈ1у. 

2.1.1.1.5 Постављање ст-атусних и инфо табли 

Током 2021. године дошло је до проширења граница заштићеног подручја, од стране Владе 
Републике Србије ( објављено у "Службеном гласнику РС", бр. 77 /2021 од 30.7.2021. године, 
а одлука је ступила је на снагу 7.8.2021.), са 2.250 на 4.910,8 ha. Како би туристи, посетиоци 
и сви други корисници заштићеног подручја били правилно инфор�исани о границама и, 
даље, обавезама и правилима понашања, планирано је постанљање нових статусних и инфо 
табли. 

2.1.1.1.6 У лагања у Природњачки центар у Овчар Бањи 

Јавна установа "Туристичка организација Чачка", као управљач Пределом изузетних одлика, 
је дала иницијагиву, а уз помоћ локалне самоуправе и ресорног министарства, реализовала 
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пројекат како би се наслеђе читавог подручја nрезентовало на што бољи и квалитетнији 
начин, што је довело до повећања туристичког промета града Чачка и околине. 

Природњачки центар у Овчар Бањи, новоотворени објеюrr; једин.и те врсте у ово� 
крају Србије, представља објекат немерљивог значаја за развој Овчар Бање. У 
Природњачком центру се налази изложбена поставка препарираних животиња које 
насељавају подручје "Овчарско-кабларске клисуре", укупно 76 експоната (66 из фундуса 
Природњачког музеја Србије, појединих врста кичмењака - риба, водоземаца, гмизаваца, 
птица и сисара). 

У пругом делу објекта се налази простор предвиђен за едукације, семинаре, стручне, 
научне и друге скупове. 

У 2023. години су предвиђена улагања и то: набавка ЛЕД екрана и амбијенталне 
расвете који ће утицати на визуелни идентитет објекта и доживљај посетилаца, као и набавка 
нових животињских експоната. Улагања у објекат би требало да ra позиционирају и 
идентификују као објекат са најновијим техничко-технолошким и другим достигнућима, 
дакне, као модеран и савремено опремљен. 

Објекат ове врсте nредстав;ьа шансу за развој нових облика туризма на овом простору 
- излетнички, екскурзиони и едукативни. Од јуна када је отворен до сада, посетило ra је
преко 5.000 посетилаца, како индивидуалних тако и групних, из земље и иностранства.
Такође, уочљива је тенденuија у расту броја посетилаца.

2.1.2 Слатинска бања 

Слатинска бања се налази у подножју планине Јелице, на десној обали реке Западне 
Мuраве. Од У.ач ка је удаљена 17 км. Бањом протиче бањска река - Даћинац на којој се на.1ази 
термална зона, где су и термални извори лековите минера.i!не воде. Воде Слатинске Бање 
спадају у рел хладних сумпорних вода. Утврђивањем статуса Слатинске бање, тј. теренским 
истраживањем, истакло се значајно природно и културно-историјско наслеђе које 
доприноси укупном окружењу и утиче на комплетан дожив.ъај подручја. Елаборатом су 
предложена улагања и правци развоја у смислу одрживог развоја, заштите животне средине, 
изградње и реновирања основних компоненти (инфра и супраструктура), као и садржајно 
оплемењивање простора. 

У току 2022. године спроведена су теренска истраживања која воде ка проглашењу 
бан,скоr подручја, односно бање. Израдом Елабората, аплицираћемо код надлежног 
министарства за проглашење бањског подручја. 
У 2023. години планирана су даља истраживања на овом подручју, као и улагања у 
инфраструктуру, што је неопходно за почетне фазе развоја нове бањске дестинације. 

2.1.3 Атомска бања Горња Трепча 

Атомска бања Горња Трепча, носилац здравствено-туристичке понуде у граду Чачку, 
због своје нетакнуте природе, јединствене термалне воде и лечилишне компоненте, 
представља јединствено и веома значајно место када је реч о здравственом туризму како 
града тако и наше земље. 

Нови сегмент у понуди представља "Стаза патријарха Павла" која представља веома 
значајан део понуде јер спаја наше ку.,турно-историјско и духовно наслеђе са здравственом 
компонентом. 
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Туристичко-информативна сиrна,1изација за пешачко-планинарску стазу ,,Патријарха 
Павла", постављена је на планини Вујан, од Атомске Бање Горња Трепча до манастира 
Вујан 2020. године. Дужина ове стазе износи 7 км, а потребна су око 2 сага хода да би се 
препешачила. Ово је био први, захтевнији део пројекта, а у другом су урађене и постављене 
тематске табле са мислима патријарха Павла. 

У 2023. rодини планиран је наставак пројекта, тј. постављање мобилијара на стази, 
како би планинари и туристи који иду "путем патријарха Павла" имали место за предах. 

2.2. САРАДЊА НА ПРОЈЕКТУ "ЧА ЧАК - НАЦИОНАЛНА ПРЕСТОНИЦА 

КУЛТУРЕ" 

Радна 1-рупа за припрему и спровођење програма "Престоница културе Србије" је 2021. 
годияе донела одлуку да прва национална престоница културе Србије буде град Чачак, 2023. 
rодине. Тада је истакнуто да програ,1 доприноси развоју културне понуде и квалитету 
културног живота Чачка, као и привлачењу публике из Србије и иностранства. 

ЈУ "Туристичка организација Чачка" у пројекту националне престонице учествује са својих 
пет манифестација и то: Међународни фестивал фолклора ,,Етнофест", Сабор фрулаша 
Србије "Ој Мораво" у Прислоници, Фестивал амбијенталне и етно музике "Карусел·', ,,Дани 
патријарха Павла" и Фестивал "ПриЧа". 

Такође, т10ред поменутих манифестација, планирано је и свечано отварање Престонице 
културе које ће се одвијати првог дана про,1ећа. 

Програми ових манифестација, као и сам програм националне престонице, истичу људе и 
њихово стваралаштво у први ттлан, као и спој традиције и модерног, прошлости и 
садашњости. 

3. ПРОМОЦИЈА

3.1. Сајмови 

Туристичка организација Чачка ће у 2023. години учествоRати на сајмовима туризма у 
земљи и иностранству. Наступи на сајмовима ће бити реализовани у сарадњи са 
Туристичком организацијом Србије, Туристичком организацијом Регије Западна Србија и 
кроз самосталне наступе. 

Сајмови - нро:vюција у земљи: 
• Међународни сајам туризма у Београду, 23-26. 2. 2023. године
• Међународни сајам туризма у Нишу, 26-28.3. 2023. године

Сајмови - промоuија у иностранству: 
• CMT-The Holiday ExhiЬition (14.1.-21.1 .2023.)-Штуггарт
• FITUR - lnternational Touris111 Тгаdе Fair (18-22.1.2023) Мадрид
• Balkan Trafic Festival (28.4-01.5 .2023 .) - Брисел
• Међународна туристичка берза ПВ (07-09.3. 2023) Берлин
• Holiday and Spa Ехро (15-17. 2. 2023) Софија
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У сарадњи са Туристичком организацијом Регије Западна Србија, планиране су промоције у 
следећим земљама: 

• Аустрија (Беч)

• Босна и Херцеговина

• иЦрнаГора

Сајамски наступи омогући ће повезивање са туристичком привредом Србије, региона и 
европских земаља и инфор:\1.исањс посетилаuа о туристичкој понуди. Посебна пажња биће 
посвећена т.еми која је у фокусу нромоције града у 2023. године, ,, Чачак - национална 
престониuа културе". 

3.2. Издавачка делатност 

Врста издања Назив издања Језичка опција Illтампа - статус издања 

Овчарско-кабларска клисура 
српскI,Ј, 

Брошура енглески Ново издање 

немачки 

Брошура Водич - ресторани и смештај 
српско-

Обнова тиража 
енглеска 

Водич- п,�анинарске и 
српсЈ<О -

Брошура бициклистичке стазе у Обнова тиража 

Овчарско-1<а6ларској Ю1Исури 
енглеска 

Верски туризам - Манастири 
српски 

Брошура 
у Оl<Олини Ча•1ка 

енглески Обнова тиража 

руски 

Бележник Овчарско-

Брошура-
кабларске клисуре - издање 

посвећено природним српски Ново издање 
књига 

вредностима заштићеног 

подручја 

Карта 
Карта Овчарско-кабларске српско-

Ново издање 
клисуре енглеска 

Брошура-
Крстарење Овчарско- српско-

троделна Обнова тиража 

једнолис11а 
кабларском клисуром енглеска 

Брошура-
Лrиродњачки центар у Овчар српско-троделна Обнова тиража

једнолисна 
Бањи енглеска 

10 



* Манастири Овчарско-
кабларске клисуре
* Фотосафари у Ов'lарско-

српско-
Тематске мапе кабларској клисури Обнова тиража 

* Угоститељски објекти у 1.fачку
енглеска 

* Бицикли:сти•1ке руте
* Бања Горња Треп•rа

Карта План града У.ачка 
српско-
енглеска 

Ново издање 

Кесе Чачак Ново 

Брошура 
Чачак - национална српско-

Ново 
престоница културе енглеска 

Бања Горња Трепча-
српски 

Брошура енглески Обнова тиража 
здравствени туризам 

1:1.емачкн 

3.3. Студијске посете новинара и организатора путовања 

Студијске посете ће бити реализоване у сарадњи са Туристичком организацијом Србије и 
Туристичком организацијом Регије Западна Србија. Циљ је промоција и упознавање са 
новим садржајима у клисури и креирање нових туристичких производа у програмима 
путовања. 
Током 2023. године, када се обележава година града Чачка, као националне престонице 
културе, биће организовани и бројни студијски програми намењени ор1·анизаторима 
путовања и медијским кућама. 

3.4. Оглашавање 

• Дигитално оглашавање
Facebook и lnstagratn налози Туристиqке организаuије Чачка, Предела изузетних одлика 
Овчарско-кабларска клисура, Природњачког центра у Овчар Бањи представљају 
неоrранич.ену базу за промоцију подручја и садржаја. Ци.;ъје раст интересовања посетилаца, 
захваљујући бо.ъој видљивости, кроз нласирање информација већем броју корисника 
друштвених мрежа. 
Планирано је интензивније коришћење следећих канала, платформи и апликација: 

• YOUTUBE
• WIKlLOC
• GOOGLE МАРS
• Tik tok

Коришћење апликација - платформи специјализованих за различитете тематске садржаје: 
Rilivc, Му tracks, Everytt-ail, Gigapanfotogafije,TrimЬ!e. 

11 



• Интерактивни тотеми

Постављање интерактивних тотема, које је започето крајем 2022. године, биће настављено 
у 2023. голини и реализовано кроз нове пројектне активности. 

Овај вид информисања посетилаца има значај јер на тај начин туристи могу да се 
детаљно упознају са комплетном понудом Чачка у било ком тренутку. Постављањем нових 
тотема у објектима за смештај у Чачку, Овtшр Бањи и бањи Горња Трепча, пласиран"е 
информаuија туристима би било знатно ефикасније. Поред боравка у објекту за смештај, 
гости би се детаљно информисали о ко,-1плетној понуди (из.1етима, понуди ресторана, 
манифестацијама, културно-историјским знаменитостима, природним вредностима и др.). 

3.5. Продукција 

• Промотивни филм - Све на једном месту - Доживи Чачак филм намењен сајму
туризма у Штутгарту

• Краћи видео материја..1и који ће обухватити различите дестинације и тематске
сегменте

• Продукција дигиталних огласа за друштвене мреже
• Израда текстова за различите кампање
• Сарадња са инфлуенсерима и блогерима на реанизаuији презентације тематских

садржаја
• Израда нове базе фотографија- Организација Фото конкурса

3.6. Сајт и друштвене мреже Туристичке организације Чачка 

Ажурирање сајта, који би поред актуелних дешавања, у 2023. години требало да садржи и 
новине као што су: Чачак -национална престоница културе - банер уз додатне садржаје који 
ће бит.и доступни и на другим језицима. 
Нови сајт Овчарско-кабларске клисуре ће омогућити детаљније информисање посетилаца 
предела изузетних одлика о сви:-.-1 сегментима туристичке понуде. 
Друштвене мреже туристичке организације Чачка (Facebook и Instagram налози) имају 
функцију да се кроз пласирање информација, повећа видљивост у циљу повећаног 
интересовања ,:уриста и посетилаца за турис,:ичке садржаје на територији града Чачка. 
Активности на овим друштвеним мрежама ће бити реализовани и кроз плаћена оглашавања, 
како би се проширила тршишта и сегменти којима су намењене ове информације. Ова врста 
оглашавања има за циљ да се број пратилаца, домаћих и иностраних, на друштвеним: 
мрежама континуирно повећава. 

3.7. Сарадња са Туристич1юм организацијом Србије 

• Израда Програма и планова рада у објlасти промоције
• Израда новог "микро сајта", на те�1у: Чачак - национална престоница кулутуре
• Издрада заједничких штампаних публикација, припрема и слање података о

новинама у туристичкој понуди
• Наступи на сајмовима туризма у иностранству
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• Организација студијских посета организатора путовања
• Организација студијских посета новинара, инфлуенсера и блоrера
• Учешће у промотивни.\1 кампањама Туристичке организаuије Србије
• Организација едукативних скупова и учешће у едукаuији запослених у локалним ТО

које орrан:изује Туристичка организација Србије
• Подршка у креирању и развоју нових туристичких производа

3.8. Сарадња са Туристичком организацијом Регије Западна Србија 

• У•1ешће на домаћим и регионалним сајмовима туризма
• Истраживање тржишта-перцепција домаћих и иностраних туриста када је у питању

укуттна туристичка понуда регије
• Учешће у заједничким пројектним активностима
• Организација студијских посета организатора пуrовања
• Организација студијских посета новинара, инфлуенсера и б,1оrера
• Ор1·анизовање едукативних скупова
• Израда про.\1отивног материјала
• Организација догађаја

3.9. Остале акп1вности 

Током 2023. године, Туристи•1ка организација Чачка ће поред активности на промоцији у 
земљи и иностранству активно нодржавати програмске садржаје када су у питању догађаји 
у оквиру пројекта - Чачак нрестоница куптуре. Такође, пројектне активности које буду 
реализоване у Овчарско-кабларској клисури и у бањи Горња Трепча, биће промовисане кроз 
различите платформе, које ће допринети пласирању квалитетних и тачних информација . 
Пажња ће бити усмерена на реализацију подршке Туристичке организације Чачка 
промоцији руралног туриз�1а и Удружењи�а (младих, жена на се:1у и осталих организација) 
у активностима које афирмишу стваралаштво и развој. 

3.10. Инфор:иативни центри - сувенирнице 

Поред Инфо uентра у Чачку и у оквиру Меморијалног комплекса на брду Љубић, у Овчар 
Бањи је на основу анализе интересовања посетилаца, Природњачки центар објединио више 
услуга. Природњачки центар кроз обједињену услугу у презентацији има и функцију центра 
за посетиоце, где на једном месту могу да се добију комплетне информације о укупној 
понуди Овчарско-кабларске клисуре. Такође, у оквиру овог објекта, налази се и понуда 
сувенира, која ћс бити допуњена нови::v� r�роизводи:'>1а током 2023. године. Кроз богату 
издава'-lку делатност доступну на неко,�ико језика туристи ће у информативним центрима у 
Чачку, Љубићу и Овчар Бањи имати комплетне информације о туристичкој понуди. Набавка 
нових сувенира биће организована на начин да се квалитативно и кроз одгоЕарајући 
асортиман промовишу аутентични производи, уз поштоЕање традиционалних вредности. 
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4. МАНИФЕСТАЦИЈЕ - 2023

--· 

1\.1.АВИФЕСТАUИЈА МЕСГО ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАМ 

,, Кулусијада" Мр•�ајеющ Организациони одбор и Такмичеље у припре:.1и 
тач и кувању свадбарскоr 

купуса уз 
пратећи културно-
уметнички поогрюi 

Сабор фрулаша Србије "Ој Присnоница Савет Сабора и ТОЧ Такмичење најбољих 
Мораво" фрулаща Србије 110 

категоријама 

,Јlлодови Западног Заблаће Центэр за развој села, Развој, унапреl)ење 
Поморавља" Удружење повртара производње И' 'iување 

Заблаћа и ТОЧ традиuије села, као и 
презентација домаћих 
производа 

,Дани патријарха Павла" Чачак, Орга.низа1.rиони одбор и Разноврстан програм 
Овчар Бања точ духовног и уметничког 

садржаја, посвећен 
блаженопочивше:\1 
патријарху 

Фестивал ,,Карусел" Чачак Асоцијаuија ,.Карусел" Фестивал амбијентал.нс, 
иТОЧ етно и avтovc1<e музике 

,,Еп-10Фест·• Чачак У дружење "Етнофест" и Међунаро,щш фестивал 
точ dюлю1опа 

Фестивал "ПРИЧА" Чачак Организациони одбор и Концерти рок музике и 
точ пратећи прогр�ши на 

Градско�1 тргу и 
стадиону ФК Ремонт 

,,Златни појас Чачка" Чачак :ККС "Борац", КФ Србије Међународни карате 
иТОЧ ТУРНИР 

,,Гулашијада" l!ријевор МЗ Пријевор и ТОЧ Такми'iење у кувању 
гулаша, пратећи 
програ�1 

"Цуг фест" Чачак ТОЧ и проювођачи Презентација домаћих 
пива-Крафт ПIПIНИцt: ни.вара, музичког и 

забавног карактера 
"Трка ;�,ва врха " Овчар Бања Организациони одбор и Так�щчење спортско-

точ рекvеативноr карактера 
"\VП.,D \VEST" Овчар Бања Организациони одбор и Такмичење спортско-

точ реКDеативног кара�,.-гера 
"Такмичење у плесу " Ч.ачак Плесни клуб "Луна" и Програм културно-

точ уметничког и забавног 
карактера 

,, \VHST \VINE FEST" Чачак Организациони одбор и Презентација 
точ произвођача вина и 

ку:rгурно- уметнички 
програм забавног 
карактера 

Ку.пурно .1ето Чачак Организациони одбор и Програми ку.тrурнот; 
у Чачку тач уметничког и забавног 

караЋ.-rера 

14 



,, Вукасови дани" Чачак Орrанизациони одбор и Програми ку.rгrурног,
точ уметничког и забавног 

карактера 
,,Дани српске кајсије" Миоковци Удружење "Миоковачка Изложба кајсија и 

кајсија",МЗ \fиоковuи и производа од овог воћа, 
точ културно -уметни•1ки 

програм и саветовање о 
савременојnроизвод�-ьи 
кајсије 

,, Дани Горње Трепче" Горња Трепча Атомска Бања Горња Програм културно-
Трепча и ТОЧ уметничког и забавно1· 

карактера 
,, Фестивал здравог духа" Овчар Бања Организациони одбор и Такмичење спортско-

точ рекреатипноr 
Карактера 

,, Млечни пут" Горња Горсвни11а Орrакюациони одбоор и Гастономска
точ �щнифестација, 

К)'ЛТ)'рНО забавног 
карактера 

Јавна установа "Туристичка оргннизаuија Чачка", уз подршку rрада Чачка и ресорних 

министарстава, организује велики број манифестација у току целе године. 

У наре11.ној години, потребно је подржати и промовисати већ традиционалне манифестације 

као и нове манифестације за које се може појавити интересовање у току буџетске 2023. 

године (музички фестивали, духовне вечери, позоришне представе, културно-уметничко

забавни програм и др.). 

Манифестације су локалног, регионалног, националног и међународног карактера, а и.мају 

немерљив у·шцај на привреду, туристички промет и квалитет живота ;юкалноr 

станови и штва. 

Манифестације су усмерене ка очувању и неговању нематеријалног културног нас,1еђа, 

обичаја и традиције, обогаћивању туристичке понуде и ра.звоју Чачка као значајне, 

међународне, туристичке дестинације. Дакле, манифестације уrичу на изградњу имиџа 

града и брендирање као савремене туристичке дестинације. 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ 

Структура планираних средстава за финансирање расхода и издатака у 2023.години 

Извор средстава Износ % 
Град Чачак

Развој туризма- 54.364.000,00 
Манифестације-40.780.000,00 99.444.000,00 47,24% 
Животна средина -2.000.000,00 
Родна равноправност - 1.300.000,00 
Штампа промотивног материјала -1.000.000,00
Престоница културе Србије 2023-Чачанска родна - Град Чачак 25.100.000,00 11,92% 
Престоница културе Србије 2023-Чачанска родна- Министарство културе 27 .000.000,00 12 83% 
Министарстrю туризма и о:м.1адине - пренета средства из 2022.године (Тримаран) 20.000.000,00 9,50% 
Поверени послови управљача заштићеног природног добра ОКК 31.982.000,00 15,19% 
Наменски вишак прихода из претходних година 7.000.000,00 3,32% 
Укупно: 210.526.000,00 100% 

ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
п у .роrрамска активност: прављање разво.1ем туризма 

Ек.кљасиф. Врста расхода-издатака Износ 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 10.636.000,00

411100 Плате,додаци и накнаде запослених 10.636.000,00 
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1. 718.000,00 

412100 Допринос за пензијско и социјално осигурање 1.170.000,00 
412200 Доприноси за здравствено осигурање 548.000,00 

413000 Накнаде у натури 100.000,00 

413100 Поклони за децу запослених - пакетићи 100.000,00 
414000 Социјална давања запосленима 600.000,00 

414300 Отпре:vшине и помоћи 100.000,00 
414300 Отпремнина приликом одласка у пензију 400.000,00 
414400 1 Јомоћ у медицинском лечењу запос:rеног или члана породице 100.000,00 

415000 Накнада трошкова за запослене 1.000.000,00 

415100 Накнада трошкова за запос.1ене-трош. превоза на посао и са посла 1 .000.000,00 
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.250.000,00 

416100 Јубиларне награде - за 4 запослена 1.250.000,00 
421000 Стални трошкови 3.600.000,00 

421100 Трошкови платног промета 300.000,00 
421200 Енергетске услуге-струја и грејање 1.100.000,00 
421300 Комуна.1пе услуге-вода, чишћење, одвоз отпада 550.000,00 
421400 Услуге комуникација-телефон, интернет, пошта 1.200.000,00 
421500 Трошкови осигурања 250.000,00 
421600 Закуп имовине и опреме 200.000,00 

422000 Трошкови путовања 2.000.000,00 

422100 Трошкови службеног путовања у земљи 1.000.000,00 
422200 Трошкови службеног путовања у иностранство 1.000.000,00 
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423000 Услуrе по уговору 8.000.000,00 

423100 Административне услуге -услуге превода, Ш1 nоспови 2.000.000,00 
423200 Компјутерске услуге-одржавање рачунара,тонери 400.000,00 
423300 Котизација за сајмове и семинаре 1.000.000,00 
423400 Услуге информисања-медији, реклама 200.000,00 
423500 Стручне ус11уге-управни одбор, изврШ11тељи, правне услуге, елаборат 1 .500.000,00 

процене ризика 
Остале on ште ус,1уте 
Опремање штанда на сајмонима туризма, графички дизајн и

припрема, чланарина за Западну регију, СТ)'ДИЈСКИ програм за 2.900.000,00 
423900 новинаре и организаторе путовања, едукације, услуге превоза, 

изнајмљивање опреме, брендирање, билборди, обе11ежавање граница 
и маркациiа у заштићеном подручју 

424000 Специјализоване услуге 1.500.000,00 

424300 Медицинске vслуrе-систематски преглед занослених 200.000,00 
424500 Одржавање националних паркова - ОКК Ј .000.000,00 
424600 Геодетске услуге зоо.ооо.оо 

425000 Текуће поправке и одржавање 800.000,00 

425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката зоо.ооо.оо 

Репарација осматрачниuа и nрихватилишта за птиuе 
425200 Текуће поправке и одржавање опре�1е 500.000,00 

426000 Материјал 2.290.000,00 

426100 Административни материјал - канцеларијски материјал, радна 600.000,00 
v11иdюома 

426300 Струqна .1итература - рачуноводство и правна служба 100.000,00 
426400 Материјал за саобраћај - гориво 1 .190.000,QQ_ 
426800 Материјал за одржавање хигијене 200.000,00 
426900 Материјал за посебне намене - резервни делови, алат, инвентар 200.000.00 

482000 Порези,обавезпе таксе 800.000,00 

482100 Остали порези 500.000,00 
482200 Обавезне таксе 300.000,00 

483000 Новчане казне по решењу суда 600.000,00 

483100 Новчане казне 600.000,00 
511000 Зграде и грађевински објекти 15.190.000,00 

Капитално одржавање згрма и објеката 
-Наставак уређивања ОКК - за�ена дотрајалих ограда и уличне

511300 расвете, сређивање јавних поврщина, паркова, тротоара, фасада 14.000.00,00 
-Наставак изградње, уређење и реконструкпија приобаља леве обале
старог корита З.Мораве ( пеша<п<а стаза Мећvвпшiе)

511400 Пројектно планирање 1.190.000,00 
512000 Машине и опрема 4.280.000,00 

512200 Административна опрема 1.000.000,00 
Моторна и непокретна опре�1а 
-Систем за наводњавање (парк до канала у О.бањи)

512900 -Туристичка сигна.,изација 3.280.000,00 
-Статусне и инфо табле
-Мобилијар за стазу патријарха Павла

1 УКУПНО: 54.364.000,00 
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Ек.класшЬ. 

423000 ! 423900
УКУПНО: 

Ек.класиtЬ. 

423000 

423900 

\ 

1 
УКУПНО: 

Програмска а1�тивност: Промоција туристичке понуде 

Врста оасхода-издатака 

Услуге 110 vroвopy 
Остале опште услvге штампа промотивног матеоијала, боошура 

Родно одговорно буџетирање 
Пројекат: Унапређење капацитета за бављење туризмом за 

жене из сеоских домаћинстава 

Воста оасхода-издатака 

Услуге по VГОВОЈ)У

Остале 01шrre услуге- едукаuи је, n ромоције, инфор,1атич.ки курсеви, 
курсеви стра.ног језика, студијска путовања, промоција кроз медије, 
подршка у промоцији и пласману ручних радова 

Пројекат: унапређење капацитета за бављење туризмом за жене из 
сеоских домаћинстава 
Циљ: Повећање економске активности и прихода од туризма за жене 
на селу 
Индикатори: Број едукација и број учесница, Број 
новорегистрованих смештајних каrтаuитета, Број жена које су 
про1uириле своју делатност 

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Програмска активност: Управљање заштитом животне средине 

Ек.класиtЬ. Врста оасхода-издатака 

512000 Машине и опрема 1512200 Административна опрема - Природњачки центар у О.бањи
(животињски експонати, лед екрани, амбијетална расвета) 

УКУПНО: 

Износ 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

1.000.000,00 

Износ 

1.300.000,00 

l .300.000,00

1.300.000,00 

Износ 

-

2.000.000,00 

2.000.000,00 

2.000.000,00 
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ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

Пројекат: Престоница културе Србије 2023 - ЧА ЧАН СКА РОДНА 

Ек.класиф. Врста расхода-издатака Износ 

423000 Ус.-1угс по УГОВОРУ 52.100.000,00 

! 423900 Церемонија отварања - организација културног догађаја и 
пројеката у складу са уметничко-програl\1ским концептоl\1 
Град Чачак 9.000.000,00

1 Министарство кvлтуре 27.000.000 оо
423900 "Сабор dюvлаша" v ПрислоАИL!И 3.100.000 оо423900 Фестивал амбијенталне 1\·tУзике "Каоvсел" 2.500.000.00423900 , Етпофест" у Ча"!КУ 4.000.000 оо423900 Фестивал "Прича" 4.000.000,00
423900 . .Лани nатоиiарха Павла" 2.500.000,00

УКУПНО: 52.100.000,00 

Пројекат: КуЈЈтурне манифестације на територији града Чачка 

421000 Стални трош1<ови - ,,Куnусијада" у Мрчаје:вцим:а 60.000,00
423000 Услуге по уговору - ,,Купусијада" 2.400.000,00

_ 426000 :Материјал - ,,Купусијада" 40.000,00
423000 Услуге по уговору -,,П.1одови западног поморавља" 500.000,00
423000 Услуге по vговооv - ,,Златни rтојас Чачка" 2.200.000,00
423000 Услуге по уговору -,,Вукасови дани" у Чачку 3.000.000,00
423000 УсЈ1уге по уговору -,,Дани српске каiсије" У Миоковцима 500.000,00
423000 Услvге по уговору - ,, West Wine Fest" - дани вина 3.500.000,00
423000 Услуге по )ТОвору -,,Културно лето у Чачку" 20.000.000,00
423000 Услуге по уговору - ,,Гулашијада" у Пријевооv 500.000,00
423000 Услуге по уговору - ,,Дани Горње Трепче" 400.000,00
423000 Ус.лvге по уговор v-.,:Мала С.вета гора" 300.000,00
423000 Услуге по уговору -,,Млечни пут "у Г.Горевници 3.500.000,00
423000 Услуге rто угоnору - ,,Uvr фест" 1.000.000,00
423000 Услуге по уговооv - ,, Трка два врха" 300.000,00
423000 Услуге no уговору - ,, Wild ,vest" - л.ланинска трка 1.500.000,00
423000Услуге по уговору - ,,Такмиqење у плесу" 1 .000.000,00
426000 :Материјал - ,,Сабор фрулаша" 80.000,00
УКУIШО: 40. 780.000,00
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Пројекат: Поверени пос.--.ови управ.ъача ЗILштићеног подручја 

Овчарско-юtбларска кл1tсура 

�Ек.ю1ас1� _Врста расход!3-издатака

411000 Плате.додаци и пакнаде заnослепих 
411100 Плате додаци н накнаде зш10слених 

412000 Социјални допо1шоси на теvет послодавца 
412100 До1титюс за пензијско и со,щiално осигурање 
412200 Допоиноси за здравствено осигурање 

415000 Накнада трошкова за заnослене 
415100 Накнада трошкова за запослене-тоош. превоэа на посао и са посла 

421000 Стални трошкови 
421100 Трошкови платног промета 
421200 Енергетске услvге-стоviа и грејање 
421300 Комуналне услуге-вода, чишћење одвоз отпаЈ.1а 
421400 Ycлvre комуникациiа-телеdюн. интернет пошта 
421500 Трошкови осигурања 
421600 Закvп имовине и опреме 

422000 Трошкови путовања 
422100 Трошкови службеног путовања у земљи 
422200 Трошкови слlжбеног гт�товања v иностранс'rво 

423000 Услуге по yroвoov 
423100 Адмннистратиnпе услуге - услуге превода, ПП rюс1 юви 
423200 Компiутерске усл,'l·е-одржавање ра'-tунара;rонери 
423300 Котизација за сајмове и семинаре 
423400 Услуге информисања-медији реклама 
423500 Стvvчне услуге-управни одбор, извршитељи правне и стрУЧне усдуге 
423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 
423700 Репре:�ентаци ia 

Остале опште услуге 
Опремање штанда на сај:1ювима туризма, графички дизајн 11 припрема, 
чланарина за Западну регију, студијски програм .за новинаре и 

423900 организаторе путовања, едукације, услуге прt:воза, изнајмљивање 
опреме, брендирање, билборди, обележавање граница и :1,1аркација у 
3аштићеном подоvчiУ, поставка експоната v ПРиРод11,ачком нентру 

424000 Специјализоване ус.луге 
424200 Услуге образовања, културе и спорта 
424300 Медипинске услvrе-систематски преглед запослених 
424500 Услуге очувања животне средине - мониторинг сисара, птица, инсеката 
424600 Геодетске vcлvrc 

425000 Tei-. .. ylte поправке и одпжавањс 
-1-425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 

425200 Текvће поправке и одржавање опреме 
426000 Матеоиiал 

426100 Административни ма:rерија.1-канц. материјал, радна униформа 
426300 Сmучна литература-рачуноводство и правна с,1ужба 
426800 Материјал за одржавање хигијене 
426900 Материја:� за посебне на�1ене-рез.делови,алат, инвентар 

Износ 
--

9.541.000 оо

9.541.000,00 
1.541.000,00 

1.050.000,00 
491.000,00 
200.000,00 

200.000,00 
300.000,00 

150.000,00 
40.000,00 
20.000,00 
40.000,00 
30.000,00 
20.000,00 

600.000,00 

300.000,00 
300.000,00 

12.400.000,00 

2.000.000,00 
50.000,00 
50.000 оо

300.000,00 
500.000,00 
500.000,00 

1.000.000,00 

8.000.000,00 

1.250.000,UO 

50.000,00 
200.000,00 
700.000,00 
300.000,00 
700.000,00 

·-

500.000,00 
200.000,00 

1 .400.00U,OO 

1.000.000,00 
50.000,00 
50.000,00 

300.000,00 
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482000 Порезн,обавезне таксе 150.000,00 

482100 Остали порези 50.000,00 

482200 Обавезне таксе 100.000,00 

511000 Зграде и гоаћевински обiе�..--ти 7.000.000,00 

Капитално одржавање зграда и објеката 
Неутрошена средства из лретходlfИХ година - извор 13 

511300 -Наставак уређивања ОКК-замена дотрајалих ограда и уличне расвете, 7.000.000,00 

срећи вање јавних површина. паркова, тротоара, фасада 
512000 Машине и опоема 23.100.000,00 

512100 Опре��а за саобраћај - Три маран 
Министарство туризма и омладине - извор 17 (наменски вишак прихода 20.000.000,00 

из лретходне године) 
512200 Административна опрема 600.000 оо 

Моторна и непокретна опре.ма 
-Мотор за чамац

512900 -Статусне и инфо табле 2.500.000,00 

-Пумпа за воду
523000 За"1ихе робе за даљу продају 800.000,00 

523100 Залихе робе за даљу npoдaiv 800.000 оо 

УКУПНО: 58.982.000,00 
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ПРО ГР A-J\.f УПРАВЉАЊА 

ПРЕДЕЛОМ ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА 

,,ОВЧАРСКО�КАБЛАРСКА КЛИ СУР А" 

ЗА 2023. ГОДИНУ 

Чачак, новембар 2022. године 
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IУВОД 

,,На путу Чачак-Ужице", лише архимандрит Јован Радосављевић, ,,Западна Морава, 
пробијајући се између планина Oвtrapa и Каблара, гради живописну и можда најлеIШiу 
клисуру у Србији. Крајолик својо:..1 лепотом и дивљо:'-1 природом подсећа на Свету Гору 
Атоску У.ији су калуђери, побегавши приликом каталонске најезде почетком XlV века, 
основали многе манастире по Баякану". 

Богата флора и фауна, ретке биљке и животиље, извори топле минералне воде и 
манастири чији значај превазилази границе Србије, намећу потребу да се поштују закони 
Бога, природе и државе. 

Њ тих разлога се врши континуирани мониторинг и усмеравање активности на чување 
овог изузетног природног добра. Крајњи циљ је да Овчарско-кабларска кnисура сачува 
живот и облике који постоје хиљадама година и духовне и цивилизацијске тековине које 
на овим просторима постоје вековима. 

1. Правни основ
Овчарско-кабларска клисура проглашена је за заштићено подручје категорије

Предео изузетних одлика, а управљач је Туристичка организација Чачка из Чачка (,,Уредба 
о проглашењу Предела изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура", ,,Службени 
гласник РС" бр. 77/21). 

Према класификацији национал.ног законодавства заштићено подручје Предео 
изузетних одлика "Овчарско-каб:�арска клисура" сврстан је у I категорију - заштићено 
подручје од међународног, националног, односно изузетног значаја. По класификацији 
Светске уније за заштиту природе (IUCN) ово подручје сврстава се у V категорију
заштићени копнени/морски предео. 

План управљања Прелела изузетних одлика "Овчарско-кабларска клисура" за 
период 2022-2031. године је у поступку израде. Садржај Програма управљања за 2023. 
годину биће усклађен са Планом управљања. 

На основу 1i;ia11a 54. став 4 Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС", бр. 
36/2009, 88/2010, 91/2010 исправка, 14/2016 , 95/2018 - други закон и 71/21) управљач 
заштићеног подручја План управљања спроводи кроз годишње програме упраRљања на које 
саrnасност даје надлежно министарство. Завод за заштиту природе Србије је на основу 
захтева управљача заштићеног подруtrја донео Решење о условима заштите природе за 
израду Програма управљања Предела изузетних одлика "Овчарско-кабларска клисура" за 
2023. годину (бр.353-02-03123/2022-04 од 26.09.2022. rодмне). 

Заштићено подручје Предео изузетних одлика "Овчарско-кабларска клисура" има 
површину од 4910,8 ћа, на територији града Чачка обухвата катастарске општине Врнчани, 
Рошци, Видова, Међувршје и Паковраће, а на подручју општине Лучани обухвата 
калt�тарске општине Дљин, ,Цу•ш.rювићи и Лучани. 

На подручју Овчарско-кабларске клисуре установљени су режими заштите I, 11 и lll 
степена заштите. 

1 степен заштите који обухвата површину од 8,47 ha (О, 17%), у оквиру кога се налазе 
локалитети "Бањски поток" и "Орлове стене«. 

II степен заштите обухвата површину од 1.205,44 ha (24,54%), у оквиру кога се налазе 
локалитети "Оровица", ,,IЗјетрина", ,,Чвркићи", ,,Видово", ,,Меандри", ,,Каблар", ,,Рид", 
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"Дуга коса", ,,Овчар", ,,Дебела гора", ,,Свете Тројице", ,,Дучаловићи", ,,Бањски поток 11" и 
,,Садљике" 

Режим заштите 11[ степена на површини од 3.696,89 ha (75,28%) у оквиру кога се налазе 
локалитети који нису под режимима заштите I и II степена. 

Граниuе заштићеног подруqја лефинисане су Уредбом о проглашењу Предела изузетних 
о цл ика "Овчарско-кабларска клисура" (,,Службени гласник РС" бр. 77 /2021 ). 

Програм управљања Предела иэузстних одлика "Овчарско-кабларска клисура" усклађен 
је са Уредбом о проглашењу Предела изузетних одлика "Овчарско-каб.,арска клисура" и 
Законом о заштити природе (,,Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 
исправка, 14/2016, 95/2018-друrи закон и 71/21). 

11 ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ, ОЧУВАЊА, УНАПРЕЂЕЊА И 

ОДРЖИВОГ КОРИШЋЕЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

- Очување, заштита и унапређење nредеоних амбијенталних вредности подручја
укључујући биодиверзитет, станишта, земљиште, воду, ваздух, nредеоне одлике уз њихово 
наменско коришћење у складу са принципима одрживог развоја; 

- Заштита манастирских комплекса и њихове око.:шне уз обезбеђивање услова за
њихово укључивање у програме развоја; 

- Организована :v�ултидисциплинарна и дугорочна научна истраживања заштићеног
подручја уз едукацију свих слојева становништва. Презентација и популарюација 
вредности и значаја заштићеног подручја; 

- Очување заtuтита и уређење Јюкалитета посебних природних вредности и њихово
на.,1енско коришћење за научна истраживања, едукацију и презентацију јавности 

- Систематским управљањем, контролом и надзором спречавати даље нарушавање и
деградацију заштићеног подручја; 

- Усмерени развој постојећих и новnх активности заснованих на вредностима и
традицији заштићеног подручја и непосредног окружења. Развој туризма, спорта, 
рекреације, народне радиности, старих заната, органске пољопривредне производње и сл. у 
складу са функцијом заmтиhеног подручја; 

III ЗАШТИТА, ОДРЖАВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ СТ АЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 

Послове у заштићеном подручју упранљач ЈУ .,Туристиr1ка орrанизација Чачка" 
спроводи преко посебне радне јединице у оквиру установе уз тесну сарадњу са другим 
с:�ужбама. Радну јединицу чине руководилац за послове управ.ъања и развоја, координатор 
послова заштите природе, главни чувар, чувари природе (2 извршиопа) и рибочувар . 
Правни и финансијско-књиговодствени пос.,ови обав.ъају се у заједничкој служби 
установе. 
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1. Приоритетне мере и активности на управљању природним

вредностима

1.1. Чување и надзор 

Чуварску службу �,и-не два чувара природе, један рибочувар и главни чувар. Седиште 
чуварскс службе је у Овчар Бањи. Пос;�ови у оквиру чуварске службе подељени су на две 
пелине, послове чувара природе и послове рибочувара. 

Чувари природе ће радити на основу овлашћења и дужности дефинисаних чл. 109. и 
110. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010
исправка, 14/2016,95/2018 - дру1·и закон и 71/21). Управљач је донео Правилник о
унутрашњем реду и чу.варској служби Предела изузетних одлика "Овчарско-кабларска
клисура.

Главни чувар и чувари природе имају положен стручни испит за чуваре заштићених 
подручја. 

Активност Фиnансuјс1,,.--а Извор финансирања 
,-

средства 
П;татс 2 чувара Министарство 2.400.000,00 природе и 3.000.000,00 Накнаде 600.000,00 г.:тавноr чувара 

Вр

е

м

е 
реал изаци ie 

јануар -
деце.�бар 

И:щрщилац 
посла: 

Управљач 

Када то дневни задаци дозвољавају формираће се мешовите патроле које ће чинити 
рибочувар и чувар природе. На овај начин ће се постићи подршка приликом интервенција 
на терену, као и смањење трошкова. 

Приоритети рада ће ес токо:'1 године мењати према стању на терену (прила�·ођавање 
рада ловној, риболовној сезони, периоду мреста риба и :\1асовноr доласка посетилаца, 
периоду приrrреме зимског огрева) уз стално ангажовање на спречавању ,,дивље градње", 
прикупљању података о власницима објеката и ажурирању података. Појачана активност 
биће на територији подручја на којој је по први пут успостављена заштита кроз рад на 
обележавању граница зона по режими.ча заштите и комуникацији са локалним 
становништво\11 и лругим корисницима подручја. Све веhи број власника викендица на 
језеру своје објекте изнајмљује за преноћиште, али и организовање прослава. Овакви 
скупови у великој мери стврарју проблем буке, чак и токо:\1 ноћи. Један од приоритетних 
задатака је сузбијање 01::1с појаве и обезбеђивање мира и тишине у Српској Светој гори. 
Ч.уварска с.1ужба активно сарађује са инспекцијскю-1 с;тужбама и полицијом. 

Активuост Фuнаnсијск"а Извор финансирања Време Изврuпмац 
средства реализације посла: 

Гориво (ayro, 400.000,00 Град Ча•1ак 400.000,00 јануар Најповољнија 
чамац) децембар лонуда 

Набавка службене одеће и обуће за чуваре заштићеног подручја, према важећем 
Прави,�нику. 

Активност Ф11наnсијска Извор фппанспрања Време Извршилац 
средства 

ре

а
л

изације ПОСЈЈа: 

Службена s00.000,00 
Министарство 200.000,00 јануар - Најповољнија 

одећа и обућа Накнаде 300,000,00 децембар понуда 
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з арадс осталих запослених 
Активност Фиванспјска Извор фвнанспрања Bpe)te Извршплац 

средства реализаци_је посла: 
Зараде осталих

4.000.000,00 
Накнаде 4.000.000,00 Јануар- Управља•� 

запослених деuембар 

1.2. Одржавање и обе.r�ежава1ье 

Унрављач је већ предузео активности на овом плану које ће се у наредној години 
наставити. План је да се осим статусним таблама обележе сви улазни путеви и стазе у 
заштићено подручје, а да се на најпрометнији:-л- Уiестима (код инфо-центра у Овчар Бањи, 
велики паркинг у Међувршју и паркинг у ЧвркићиУiа на Каблару) и на локалитетима у зони 
режима I степен заштите поставе инфо-табле са мапом подручја и изводима из Уредбе о 
проглашењу и Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби. Потребно је поставити 
минимум 30 статусних табли димензија 80цм х 50 цм, 1 О статусних табли lООцм х 120Фt и 
три велике иофо-табле димензија 200цм х ЗООцм. 

Акnшност Ф11нансијска Извор финансирања Време Извршилац 
средства реализације посла: 

Обележавање 
граница 300.000,00 Накнаде зоо.ооо.оо 

март -
Управ.ља•� 

маркација децембар

Актюн�ост Финансијска Извор финансирања Време Изн.рщuлац 
средства реализације посла: 

Најповољнија 
Статусне и 

1.000.000,00 Накнаде 500.000,00 април понуда у 
инфо табле Град 500.000,00 децембар посrуnку 

набавке 

1.3. Акције чишћења и уређења простора 

Повећање броја посетилаца, изузетан интезитет саобраћаја на магистралном путу 
кроз клисуру захтевају све веће ангажовање на одржавању ко�уналног реда и хигијене 
простора. Заштићено подручје је проширено и на територију која има више становника од 
територије која је под заштитом од 2000. године. Како је реч о селима која су недовољно, 
или нису покривена делатношћу организованог прикупљања и одвоза отпада можемо 
очекивати проблем дивљих сметлишта. Управљач ће евидентирати такве појаве и 
припремити љ,ан за санацију у наредно."1 периоду. Неопходна ће бити сарадња са 
ко�уналним предузећима како на санацији сметлишта, тако и на обезбеђивању довољно 
опреме за одлагање отпада и успостављању адекватне динамике отпремања смећа. 

Чуварска служба у сарадњи са комуналним предузећима, удружењима и грађанима 
стараће се о одржавању комуналног реда на заштићеном подручју. 
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Активност Ф11нансијска Извор финансирања Време И:з»ршилац 
средства реадuзацпiе посла: 

Ак
ц

ије 200.000,00 На

к

наде 200.000,00 април -
ав

густ

Упр
ављач,чишћ

ења ЈКП, НВО 

Прикупљање и одвоз комуналног отпада из насеља у заштићеном подру•rју 
организује и спроводи ЈКП "Комуналац" Чачак. Управљач ће правовременим 
информацијама са терена помоћи комуналном предузећу да се ефикасност руковања 
отпадом подигне на виши ниво. 

1.4. Одржавање риболовне стазе, простора око чеса'1а и споl\.1еника, 

организовање јавних радова 

Управљач заштићеног подручја одржава риболовну стазу, као и простор око јавних 
чесми и споменика у заштићеном подручју или непосредном окружењу (споменици и чесме 
поред путева који воде ка заштићеном подручју). 

Организовање јавних радова је један од начина за уређење локација које нису 
предмет редовног одржавања од стране комуналних служби. Управљач редовно конкурише 
за организовање јавних радова и у неколико наврата је успешно спроводио ове акгивности. 
Са том праксо.м наставићемо у 2023. години. Национална служба за запошљавање одобрава 
изабраном организатору јавног рада средства којима се финансирају зараде ангажованих 
лица. Остале трошкове спровођења јавног рада финансира управљач, а то је део трошкова 
превоза радника, одржавање и сервис машина, гориво, средства заштите на раду, алат и 
прибор за рад. 

Ак,ивност Финансијсю� Извор финансирања Време Извршилац 
С_ЈЭ_едства реадизаци_је посла: 

Г
ори-во и

Најповољнија 
м

ази
во

з

а 100.000,00 Н
акнаде 100.000,00 ма

р
т- понуда у 

де
ц

е
мбар

п
оступ

ку 

,\ШШИНе набавке 
Национална

Јавни радови 500.000,00 Пројекат ЈР 500.000,00 а
п

рил-
служба за

Зараде децембар запошља1щље 

А.1ати 
и 

Нај повољнија 
средства за Накнаде 100.000,00 април• 

п
онуда у 

рад, одржавање 100.000,00 
децембар поступку и 

поправке

набавке
машина, превоз 

1.5 Противпожарна заштита 

Мере и активности на пољу противпожарне заштите спроводиће се у складу са 
Планом заштите од пожара за заштићено подручје ПИО "Овчарско-кабларска клисура" на 
који је сагласност дао МУП, Сектор за ванредне ситуације (Решење бр 217-3861/17 од 
25.04.2017. године). Активности на мерама против пожарне заштите обављаће се у сталном 
контакту са Секгоро!'.-1 за ванредне ситуације Моравичког округа. Чуварска служба ће 
појачати надзор на ризичним локацијама за појаву пожара током сезонских радова у 
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пољопривреди, масовних посета подруqју и сушног периода. У претходном периоду чувари 
природе и рибочувари су прошли обуку и nо.1ожи.�и стручни испит из области 
противпожарне заштите. Мере и активности на спречавању појаве пожара сада морамо 
организовати на значајно већој територији. Са сарадницима из ДВД Чачак и Сектора за 
ванредне ситуације извршићемо анализу стања на ново�1 терену и припремити план 
активности. 

Актпвност Фn11ансијека :Извор финансирања Време Извршилац 
средства 

реализације посла: 

Набавка и 
Н�јповољнија 

одржавање ПП 100.000,00 Накнаде 100.000,00 Јануар- понуда у
децембар поступку опреме набавке 

2. Приоритетне мере и активности на управљању културно

историјским вредностима

Активности на управљању културно-историјским вредностима спроводиће се у 
директној ко:\<!уникацији са управама манастира у Овчарско-кабларској клисури, Епархијом 
Жичком, Заводом за заштиту споменика културе Краљево, Народним музејом Чачак и 
другим субјектима. Нису предвиђена посебна финансијска средства. 

3. Управљање природним ресурсима

3.1.Задаци и активности на заштити и управљању шумама

У заштићеном подручју IП1O "Овчарско-кабларска клисура" шумама газдује ЈП 
,,Србија шуме", �анастири и физичка лица. 

Гајење, заштита и коришhење шума врши се у складу са Законом о шумама 
(,,Службени гласник РС", број 30/1 О, 93/12, 89/15 и 95/2018 - други закон), прописима 
донетим на основу тог закона и Уредбом о заштити Предела изузетних одлика "Овчарско
кабларска клисура". Шуме у заштићеном подручју су већински у власништву манастира и 
државе (Лl "Србија шуме") и мањим делом у приватној својини. Епархија жичка склопила 
је уговор са предузећем "r0Iesti11g" d.u.o. у вези газдовања манастирским шумама. На 
подручју ПИО "О.вtrарско-кабларс1<а клисура" обележили су границе манастирских шума 
по одељењима. Постоји спор у вези са реституuијом за још десетак парцела, те се из тог 
разлога још није приступило изради Плана газдовања. Сходно томе у 2023. години није 
планирана сеча у манастирским шумама, осим евентуалне потребе за санацијом и 
уклањањем сувих стабала и стабала оштећених под утицајем временских фактора. 

Управљач ће праћењем стања на терену контролисати поштовање наведених 
прописа. Нису предвиђена посебна финансијска средства, јер су она већ урачуната у оквиру 
активности чуварске службе. 
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3.2 Задаци и активности на заштити и управљању ловном и риболовном фауном 

Активности Ј1ова на заштићеном подручју односе се на заштиту и гајење дивљачи. 
као и санитарни одстрел дивља•п1, сходно одредбама Закона о дивљачи и ловству 
(,,Службени гласник РС" број 18/ 1 О и 95/2018 - други закон), прописа донетих на основу 
тог закона, Уредбом о заштити Предела изузетних одлика "Овчарско-кабларска клисура" и 
Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика "Овчарско
каб.1арска клисура". 

Корисници ловишта су ловачка друштва из Чачка и Лучана. Управљач ће у сарадњи 
са управницима ловишта и ловочуварима обезбедити спровођење одредби Закона и Уредбе 
о заштити Предела изузетних одлика ,.Овчарско-кабларска клисура". 

Управљач је прогласио рибарско подручје у границама заштићеног подручја Предео 
изузетних одлика "Овчарско-каб:�арска клисура" након добијања сагласности 
Министарства заштите животне средине Бр. 324-07-169/2021-04 од 22.11.2021. 
године. Послови везани за коришћење рибарског подручја финансирају се из прихода од 
продаје дозвола за риболов у заштићеном подручју. као и осталим средстВИ.'>tа уnрављавача. 

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

Коришћење, заштита и уређење вода и заштита од дејства вода врше се на основу 
Закона о водама (,,Службени гласник РС", број 33/10, 93/12, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 -
други закон). прописа донетих на основу тог закона и Закона о одрживом коришћењу 
риб.ъеr фонда (,,Службени гласник РС", број 128/14 и 95/2018 - други закон), Уредбе о 
проглашењу Преде:1а изузетних одлика "Овчарско-кабларска клисура" и Правилника о 
унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика "Овчарско-кабларска 
к.1исура". 

Заштићено подручје обухвата делове водног нодручја Западна Морава за које 
планове и годишње програме управљања доноси m "Србија воде". 

Управљач ће обезбедити редовну комуникацију и размену информација са свњv1 
субјектm-1а чија се делатност односи на заштиту и управљање водама. Управљач поседује 
мобилну лабораторију за праћење физичко-хемијских карактеристика воде, а уколико се 
укаже потреба биће ангажована референтна лабораторија за испитивање квалитета �оде. 

Акшвпост Фииаш:11јска Извор финансирања Време Изврmи.11ац 
сnедства реаЈ1изацu.iе посла: 

Анализа воде Град Чачак 100.000,00 јануар, Завод за јавно 
Референтна 200.000,00 

лабораторија 
Накнаде 100.000,00 децембар здравље 

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

На новој територији заштићеног подручја ПИО "Овчарско-кабларска клисура" 
пољопривредно земљиште заступљено је у значајно већој мери у односу на територију под 
ранијом заштитом. Због тога управ.ъач своје активности мора интезивирати кроз 
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комуникацију са локалним становништво.м и организовање предавања, трибина и других 
облика едкације у циљу усмеравања на пољопривредну производњу високе природне 
вредности: и на так начин ,;юпринети очувању природних станишта биљних и животиrьскив 
врста подручја. Пољопривредну производњу базирати на принципима: 

Развоја сточарства традиционалним гајењем стоке уз нримену при.нциnа 
организоване испаше 
Развоја ратарске и воћарске производље кроз примену правила органске 
пољопривредне производње 
Сертифијаuије пољопривредних и прехрамбених производа са дефинисаним 
караI<Теристикама квалитета производа географског порек,1а 
Коr-шентрисане понуде пољоприврдних производа кроз удруживање и заједнички 
наступ на тржишту 

Подршку на овим пословима имаhемо од научних и стручних сарадника Агрономског 
факултетета у Чачку, Институтута за вођарство и Пољопривредне станиuе Чачак. 

3.5. Активности на заштити и кор11шћењу сноредних шумских производа 

Коришћење споредних шумских производа ће се спроводити у складу са Уредбом о 
стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне. Задатак управљача је 
да упозна локално становништво са могућностима и законској регулативи. Нису предвиђена 
посебна финансијска средства. 

IV ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ И 

ОБРАЗОВНОГ РАДА 

1. Мониторинг и истраживачке активности

Активности т1аниранс за 2023. годину су наставак континуираних или периодично 
спроведених истраживања у претходном периоду са додатним активRостима на новоЈ 
територији заштићеног подручја која је обухваћена новом уредбом. Унапређење и очување 
природних оредности подручја кроз научна истраживања, едукацију и презентацију у 
складу са прописаниУI мерама и режимима заштите. Константно праћење стања животне 
средине, као и промена у њој, основни је предуслов за адекватно и ефикасно управљаље 
заштићеним подручје,м. 

Праћење стаља и бројности поттупација орхид�ја на до сада регистрованим 
локацијама, као и потенцијално евидентирање нових врста или локаuија ће се спроводити 
уз стручну подршку Завода за заштиту природе Србије и Ботаничке баште. Сви подаци се 
воде у посебној евиденцији регистрованох врста и ,1окација. Вршиће се и процена 
угрожености локалитета с<1 нредлогом мера за заштиту. Након увида у поседовне листове 
за значајне локалитете односно парuеле ступићемо у контакт са власницима-корисницима 
парцела у циљу спровођеља мера активне заштите. Нб1а додатних трошкова за ову 
активност. 

Планирамо наставак \1ониторинга сисара на подручју Овчарско-кабларске клисуре. 
Иниrщјална истраживања ове групе животиња су започета током 2014. године и знатно су 
проширена током 2015-17 године, што јс резултовало у откривању 18 врста шишмиша у 
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фауни сисара Овчарско-каб.1арске к.:�исуре, од чега се 8 врста налази на Анексу ll Директиве 
о стаништима Европске уније. Такође, у склопу овог програма први пут је спроведено 
истраживање тешко доступног спелеолошког објек-та "Турчиноваu" и установљено 
присуство једне од највећих мешовитих колонија шишмиша у западној Србији. Поре!( тога, 
спроводићемо истраживања везана за rpyne ситних сисара и крупних звери постављањем 
адекватних клопки и фотозамки. Посебна пажња биће посвећена евидентирању 
потенцијалног присуства алохтоних врста муфлона (Jvis шies и је,1ена лопатара Dama dama 
који су виђани у непосредном окружен,у, као и крупних звери вука Canis lupus и медведа 
Ursus arctos. 

Аr<т-ивност Фина11сијска Извор финансирања Време Извршилац 
средства реализације посла: 

Најповољн�ча 
Истраживање

300.000,00 
tv·I инистарство 150.000,00 јануар- понуда 

фауне сисара Накнаде 150.000,00 новембар

Пројекат Заштите шумске сове је најдужи мониторинг програм који се у 
континуитету с11роводи у ПИО "Овчарско-кабларска клисура". Током 2023. године 
планирамо наставак праћења биологије гнежђења шумске сове и контроле вештачких 
дупљи за rнежђење ове врсте у сарадњи са сарадницима Центра за маркирање животиња, 
Природњачког музеја у Београду. Резултате мониторинга представити кроз пуб,1икацију 
или стручне радове. Мониторинг подразумева обилазак постојећих кутија за гнежђење, 
прстеновање младунаца из легла и одраслих шица, анализа плена и исхране. У след 
изложе1юс-1·и временским утицајима потребно је сукцесивно, у наредне две до три године 
заменити старе кутије за гнежђење. План је да се годишње финансира израда и постављање 
15-20 нових кутија, тако да би за три сезоне на свим локацијама имали нове кутије чиме би
обезбедили наставак овог пројекта у наредних минимум десет година.

Активност Фпиансијска Извор ф1щансирањ11 Време Изврw,таu 
средства реалпзацнiе посла: 

Управљач, 

П

р
ој

екат
Центар за 

заштите 200.000,00 Министарство 100.000,00 Фебруар- маркирање 

шумске сове Накнаде 100.000,00 новембар >кивотm,ьа, 
Сове на опрезу 

У циљу побољшања квалитета мониторинга птица, потребно је постојеће 
осматрачниuе за rттице на територији заштићеног подручја учинити функuионалнијим уз 
одређене поступке репарације на основу добрих примера из других заштићених подручја. 
Имајући у виду да свако заштићено подручје треба да има прихватилиште за повређене 
животиње, отварање прихватилишта за повређене птице имало би огроман значај за нашу 
средину с'обзиром да у бли.жем окружењу не постоји предвиђена локација за спашавање и 
збрињавање повређених птица. 

Посету Пиродњачком центру било би добро проширити и додатним садржајем као 
што је обила·зак осматрачница за птице на подручју заштићеног подручја. 
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Активност Финансијска Извор финансирања Време Изврш11.11ац 
соед:ства реализације посла: 

Репарација 
осматрачница за април-mи:цс 500.000,00 Накнаде 500.000,00 Најповољнија 

Прихва'Ги
л

.иште 
селте,1бар 

понуда 
за птице 

Мониторинг екосистема Западне Мораве, у делу :нtштићеног подручја Овчарско
кабларске клисуре, обухвата ана-1изу макрофитске вегетације па основу угврђеног 
диверзитета, (заступљеност флотантних, субмерзних и емерзних хидрофита, хигрофита 
као и инвазивних врста), стања, присутности и индикаторских вредности макрофита. 

С' обзиром да биљке из спољашње средине (у овом случају муља и воде) усвајају 
неопходне материје али и штетне као што су нпр., тешки метали и металоиди, би.Јо би добро 
утврдити садржај истих код најзаступљенијих врста како би пратили стање и динамику 
екосистема Западне Мораве. 

На основу индикаторских вредности и доминаuије појединих таксона врши се 
одређивање класификација воде према трофичности. Истраживања везана за водену 
вегетаuију у ПИО "Овчарско-кабларска клисура" планирана за 2023. годину вршила би се 
у сарадњи са ПрирОЈ\НО ,1атематич.ким факултетом из Крагујевца. 

Активност Фиnансијска Извор финансирања Време Извршилац 
соедства реализациiе посла: 

Природно-

Водена 

Мини
старств

о 100.000,00 јануар-
математи•�ки 

вегетација 200.000,00 Накнаде 100.000,00 децбfбар факуптет-
Крагујевац

У току наредне, 2023. године, планирамо мониторинг водоземаца и rмизаваuа. 
Геоморфолошка структура и кречњачка подлога појединих станишта на заwтићеном 
подручју .\-�есто су боравка одређених врста гмизаваца, а с'обзиро.\1 да кроз клисуру протиче 
Западна Морава, присуство непосредног извора влажности обезбеђ)је и присуство 
водоземаца. 

Активност Ф1шапсијска Извор ф1mанс11рања Време Извршилац 
средствн оеализације ПОСЈ18: 

Природно-
Водоземци и Министарство 100.000,00 јануар-

мате:-.1атички 
гмизавци 200.000,00 

Накнаде 100.000,00 децембар 
фа.култет-

Крагујевац 

У циљу процене структуре ихтиозаједнице и у сврху редовног праћења стања и 
процеса у рибо.110вном ресурсу и рибљем фонду планира се мониторинг риба у 2023 год. На 
тај нач.ин би добили реалну слику нопулационе динамике и одговарајућим ,1ера.\1а заштите 
утицали би на стабилности популација и успешно газдоваље рибљим фондом. 
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Активност Ф1ша11с11јск Извор финансирања Време Изврши,1ац 
а средства реализације посла: 

Истраживање Министарство !00.000,00 јануар- Нај по.вољ нија 

риба 
200.000,00 l!акнаде 100.000,00 децембар понуда 

На територији заштићеног подручја упра1:1Јы1ч је поставио две аутоматске 
метеоролошке станице, једну у Овчар Бањи и другу на врху Каблара. Подаци се редовно 
обрађују и формира се база података. Основни подаци доступни су на интернету и преко 
апликаuије за "паметне" телефоне. Током: наредне године треба инсталирати додатну 
опре.му, пре свега грејаче за топљење снежних падавина, а такође су потребна средства која 
покривају трошкове обраде података и јавног презентовања, закупа сервера и сервиса 
опреме. 

Активност Финансијска Извор фю1ансирања Време Извршолац 
средства реализације посла: 

Метсоролоw1<а 
станиuа Град 150.000,00 јануар-Сервис, закуп 200.000,00 Управљач

, сервера,додатна Накнаде 50.000,00 
д

е

ц
емб

ар Meteos Media 
опрема

Све активности координира стручно лиuе запослено на пословима прећења и 
унапређења стања у заштићеном подручју. 

Акгивuост Финансијска Извор финансирања Време Извршилац 
средства реализације посла: 

Бруто зара
д

а 
стручног пица Јануар-
за праћење и 1.300.000,00 Накнале 1.300.000,00 децембар Управљач 
унапређење стања
уЗП 

За наведене активности на праћењу таксона, планирати мере за очување и 
унапређење бројности љихових популација, а извештаје на годишњем нивоу за појединачне 
активности и реализоване пројекте доставити Заводу за заштиту природе. 

2. Едукативне активности

У јуну месецу 2022. године, почео је са радом Природња•1ки центар у Овчар Бањи. 
У оквиру Природњачког центра налази се изложбена поставка експоната, реализована у 
сарадњи са Природњачким >,,1узејом из Београда. Експонати представљају примерке 
поје;,:иних врста кичмењака - риба, водоземаца, гмизаваца, птица и сисара који живе у 
Овчарско-кабла реко ј клисури. 

Осим стручног вођења кроз изложбену поставку природних вредности, планирана је 
организација едукативних програма. Циљна група су пре свега ученици основних и 
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средњих школа из градова у окружењу, али и сви други заинтересовани посетиоци 
заштићеног подручја. 

Природњаqки центар у Овчар Бањи допринеће развоју и промоцији нових об.1ика 
туризма у ПИО "Овч.арско-кабларска клисура" и обогатиће туристичку понуду дестинације. 

У оквиру Природњачког центра налази се информативни центар и сувенирница. 

Активност Финанс11,јска Извор финансирања Време Извршилац 
соедства uеализащtiе посла: 

.Рад 

nриродњачкоr 
центра, Н�јnовољнија 
стручни 

Јануар-
понуда 

саралmщи, 2.000.000,00 Град Чачак 2.000.000,00 управљач 
про.моција, децембар 

ezryкauиja, 
трошкови рада 

Бруто зарада 
запосленог Јануар-
лица у 1.300.000,00 Град Чачак 1.300.000,00 Управљач 
Природњачко 

децембар

м цеНТРУ 

Управљач је у сарадњи са "Географско-еколошким друштвом" Чачак и ПД ,.Каблар'· 
Чачак креирао едукативни програм, едукативну стазу и учионицу у природи. Поред 
nрак-тиqне "наставе" у природи за учеснике кампа организује се обука из области 
nланинарења и алпинизма. Планирамо даљи развој едукативних програма и додатно 
опремање едукативне стазе инфо-таблама. 

У с-клопу активности "1Ониторинrа и прстеновања птиuа организоваће се радиониuе 
за ученике основних и средњих школа. Као и претходних година у сарадњи са Друштвом за 
заштиту и проучавање птица Србије и Удружењем љубитеља птица и природе "Сове на 
опрезу учествоваћемо у организацији едукативног излета током Европско� викенда 
посматрања птица (при викенд октобра) .. 

Предвиђени су програми едукације за запослене у заштићеном подручју путем 
раз:vrене искустава са колегама из других заштићених подручја (узаја:-.-ше посете). 

Аh..ВВНОСТ Ф11нансијска Извор финансирања Време И,зврu1иш1ц 
средства реализације посла: 

Едукативни Управљач, 
програми за 200.000,00 Град Чачак 200.000,00 Март -новембар најповољнија 
запослене понуда 
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V ПЛАНИРАЊЕ, ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ ПОДРУЧЈА 

1. Мере и услови

Изградња објеката и уређење простора на ЗаштиhепО.\1 подручју врши се у складу са 
Законом о планирању и изградњи (,,Службени rпасник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/1 О- одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 - одлука УС 92/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37 /19 - други закон, 9/20 и 52/21 ), прописима донетим на основу тог закона, 
донетим нросторн�ш и урбанистичким плановима, Законом, Уредбом и Правилником о 
унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика "Овчарско-кабларска 
клисура". 

2. Активности и учешће управљача на просторном планирању,
изградњи и уређењу грађевинског земљишта, инфраструктурног
планирања и уређења, изградњи рекреативне инфраструктуре, на
санацији подручја и сл.

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

2.1.Водовод и канализација у Овчар Бањи 

Овчар Бања се воцом напаја са локалног водовода који покрива садашње потребе, 
међутим с.вака изградња нових објеката за боравак туриста је немогућа при садашњој 
водоводној мрежи. Од самог настанка, по.1овином ХХ века, насеље нема канализациону 
мрежу. Отпадне воде прикупљају се у неколико септичких јама. Планови за развој и 
изградњу туристичког центра директно су повезани са решавањем проб.1ема водовода и 
канализације. Град Чачак је претходних година улагао у израду пројектне документације и 
током 2022.rодине се предвиђа почетак радова на прикључењу Овчар Бање на регионални 
систем за водоснадбевање Рзав, изградња водоводне и канализационе мреже у насељу. 
Финансирање пројекта неће ићи преко рачуна ynpaвљal.fa. 

2.2.Уређење приоба:ьа на језеру Мсђувршје 

У току 2022. године започето је уређеље приобаља на језеру У!еђувршје, као и уређеље 
дела обале познатог као Рибарска стаза. Такође, 2021. године завршено је уређење и 
изградња пристаништа на језеру Међу:вршјс. Даљим уређењем простор ће бити употпуњен, 
оплеу1ењен и прилагођен потребама туриста који бораве у Овчарско-кабларској клисури и 
спроводе активности на језеру. Са.\1им тим, завршиће се започети пројекат као и једна фаза 
инфраструктурног уређења. што је веома битно због лакшег приступа и доласка туриста. 
Дакле, завршетком rтројекга дестинација ће бити конкурентнија на туристичком тржишту. 

37 



2.3. Уређење локалитета Бањски поток 

Реализацијом активности, а циљу заштите природе, ,тюкалитет ће бити 
приступачнији за посету што ће резулти:рати већим бројем посетилаца. Активности ће 
бити усмерене ка постављању туристичко-информативне сигнализације, а у циљу 
повећања безбедности посетилаца, информисања о заштићеном локалитету, промоције 
и очувања. Планом рада за 2023. годину, Туристичка орrанизација Чачка ову природну 
оа.1у уредити приступним степеницама, оградом, мобилијаром и кантама за комунални 
отпад. 

2.4 Изградња објекта на видиковцу на Каблару 

Изградњом новог објекта на видиковцу доћи ће до повећања атрактивности простора 
и безбеднијег боравка туриста и посетилаца. 
Видиковац на Каблару представља један ОЈ( најлепших видиковаца у нашој земљи, са 
ког се пружа поглед на укљештене меандре Западне Мораве и око,1не планинске венце. 
Видиковац годишње посети око 50.000 људи, како домаћих тако и иностраних туриста, 
што га чини једним од најзначајнијих сегмената понуде Овчарско-кабларске клисуре и 
Овчар Бање, а такође, и једним од најпосећенијих видиковаца у земљи. 

2.5 Изградња саобраћајница у Овчарско-кабларској клисури 

Током 2022. године отворена деоница аутопута "Милош Велики" до искључења 
Паковраће, на <.:амом улазу у Овчарско-кабларску клисуру. Пројекат од националног 
значаја, значајно је приближио Чачак и Овчарско-кабларску клисуру емитивним 
тржиштима (Београд, Нови Сад) чиме је повећана доступност, а саУЈим тим и туристичка 
посећеност Овчарско-кабларској клисури и Овчар Бањи. Неопходно је да.ЈЪе улагање у 
путну инфраструктуру и пропратне саобраћајнице, како би се одржао постојећи и 
повећао ниво посећености дестинација. С тим у вези, у претходном периоду, урађена је 
једна део,-шца приступног пута на врх Каблара (паркинг за аутобусе, улична расвета, 
инфраструкrура за одлагање комунланог отпада, туристичка сигнализација и др.), а у 
току је и адаптација пута кроз насељено место Врнчане (Општински пут 123-6, који 
представља везу државних путева I Б 23, ПБ 355). 

2.6. Поставка еле1сrро - пуњача за електричне аутомобиле 

У складу са водећим светским тенденцијама у заштити и очувању животне средине, 
као и друштвене одговорности и одрживог управљања заштићеним природним 
подручјима, у плану је набавка и постављање 2 електро-пуњача за електричне 
ауто�обилс. Како светски тре1-1.цuви указују на повећање броја електирчних аутомобила, 
неопходно је прилагођавање тенденцијама. Као одговоран управљач Пределом 
изузетних одлика "Овчарско-кабларска клиусра", а чији је главни циљ заштита и 
очување предела и природних карактеристика истог, реализацијом овог пројекта настоји 
се едукацији посетилаца заштићеног предела о важности очувања и заштите животне 
средине и одрживог развоја туризма. Планирана је поставка на језеру Међувршје, где је, 
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поред изградње пристаниппа, извршена набавка првог еколошког три.марана у Србији, 
који ће превозити путнике дуж Овчарско-кабпарске клисуре, и у центру Овчар Бање. 

2.7 Наставак уређења Овчар бање - активности на даљем сређивању 

У циљу Ј(аљсг развоја Овчар Бање као савремене дестинаuије здравственог туризма, 
у складу са тенденција.\l!а на туристичком тржишту, планиране су активности изградње и 
унапређења инфра и супраструктуре, као и садржаја у циљу квалитетнијег и садржајнијег 
боравка туриста. 

Циљ ра.·июја и унапређења, поред привредног развоја, је и побољшање квалитета 
живота локалног становништва (шанса за запослење, живот у реномираној средини и др.). 
П.1аниранс активности се односе на даља улагања у смислу изградње смештајних и других 
угоститељских објеката, санација постојећих локалних путева, садржајно оплемењивање 
дестинације (манифестација "Ку.1турно лето у Овчар бањи:", концерти, духовне вечери и 
други културно-уметнички програм). 

У плану су и даља улагања у Природњачки центар у Овчар Бањи, као један од 
најзначајнијих сео.1снета понуде у Овчар Бањи. 

Планирано је и уређење бањског канала, као и додатна уређења парковских и 
зелених површина. 

Како Овчар Бања тежи да постане еколошка дестинација, биће постављени нови 
мобилијари на кључним .:�окацијама и други елементи за одмор у природи (клупе и 
столови),за,1ена и постављање нове расвете, као и амбалаже за одлагање комуналног 
отпада, 

Планирана је поставка информативних табли о заштићеном подручју чији је циљ 
информисање и едукација посетилаt1а о правилима понашања у заштићеном подручју (ради 
безбедност и подизање еколошке свети посетилаца и туриста). 

Поред претходно наведених табли, у плану је и обнова и постављање нове 
туристичко-информативне сигнализације ка најатрактивнијим локалитетима у Овчарско
кабларској клисури и Овчар Бањи. 

Активност Финансијска Ишор финансирања Време Извршилац
средс,:ва реализације посла: 

-

М ин11t.,-тарсrво 25 .000.000,00 
Уређење 30.000.000,00 ГрадЧа•�ак 3.000.000,00 

мај-октобар 
Најповољнија 

Овчар бање Накнаде 2.000.000,00 понуда 
управљач 

VI ПРОМОЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА 

1. Мере и ус.1ови

Током наредне године ће бити одржано више догађаја, поред традиционалних 
манифестација, биће реализовани и нови програми у циљу унапређења квалитета 
туристичке понуде. У оквиру програма "Летњи дани културе у Овчар Бањи", биће 
организовани музички програми, промоције и представе у а.\l!фитетару у Овчар Бањи. 
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Активност Финансијска Извор финансирања Време Извршилац 
средства реализације посла: 

Манифеста Град Чачак 3.000.000,00 ТОЧ, 
ције у Овчар 4.000.000,00 Накнаде l .000.000,00 :..1ај-октобар установе 
бањи КУЈП}1ре 

Промоција предела изузетних од.1ика "Овчарско-кабларска клисура" 
• Планиране промотивне акив1юсти на домаћем и иностраном туристичком тржишту

-сај,юви
Током 2023. године Овчарско-кабларска клисура ће бити промовисана кроз учешће
Туристичке организације Чачка, на домаћем и иностраном туристичком тржишту.
Планирано је учешће на домаћим и међународним сајмовима туризма са
Туристичком организацијом регије Западна Србија и Туристичком организацијом
Србије.

• Издавачка делатност:
Штампана издања Туристичке организације Чачка која се односе на Предео
изузетних о,ц,1ика Овчарско-кабларска клисура

Врста Назив издања Језичка Штампа - статус издања 
издања опција 

Овчарско-кабларска српски, 
Брошура клисура енглески Ново издање 

немачки 

Брошура Водич - рестораlfИ и српско- Ново издање 
смештај енглеска (штампа новембар 2022) 
Водич- планинарске и 

Брошура бициклистичке стазе у српско -
Обнова тиража Овчарско-кабларској енглеска 

КЈiисури 
Верски туризам - српски 

Брощура Манастири у околини енглески Обнова тиража 
Чачка DУСКИ 

Бележник Овчарско-

Брошура - кабларске клисуре -
издање посвећено српски Ново издање 

књига 
природним вредностима 
заштићеног подручја 

Карта 
Карта Овчарско-кабларске српско- Ново издање клисуре енг,1еска 

Брошура-
Крстарење Овчарско- српско-троделна Ново издање 

iедно;тисна кабларска� клисуром енглеска 

Брошура-
Природњачки uентар у српско-троделна Ново издање 

једнолис:на 
Овчар Бањи енглеска 

* Манастири Овчарско-
Тема-гске кабларске клисуре српско-

Обнова тиража мале * Фотосафари у Ов,1арско- енглеска
кабларкој клисури 
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• Информативни центар - суоенирница

Природњачки центар кроз обједињену услуту у презентацији има и функцију центра за 
посетиоце, где наједном месту могу да се добију комплетне информације о укулној 
понуди Овчарско-кабларске книсире. Такође, у ок.виру овог објекта, налази се и понуда 
сувенира, која ће бити допуњена новим прои:шодима. 

• Студијс1<е посете новинара и организатора путовања

Студијске посете ће бити реали:зоване у сарадњи са Туристичком организацијом Србије и 
Туристичком организаuијом регије Западна Србија. Циљ јс промоција и упознавања са 
новим садржајима у кписури и креирања нових туристичких производа у програмима 
путовања. 

Токо�1 2023. године, када се обележава !"Одина града Чач.ка, као националне престонице 
куптуре, биће организовани и бројни студијски програми намењени организаторима 
путовања и медијским кућа\llа који ће поред Чачка, бити и у посети Овчарско-кабларској 
клисури, што he додатно допринети промоцији предела изузетних одлика. 

• Дигита.1но оглашавање (сајт, друштвене мреже)
• Оглашавање у медијима (штампана и елекrронска издања, ТВ и радио оглашавања)

У оквиру дигиталног оглашавања Facebook и Tnstagram налози Туристичке организације 
Чач.ка, Предела изузетних одлика Овчарско-каб.,арска клисура, Природњачког центра у 
Овчар Бањи представљају неограничену базу за промоuију подручја и садржаја. Циљ је 
повећано интересовање посетилаца, захваљујући бољој видљивости, кроз пласирање 
информација .већем броју корисника друштвенх мрежа. 

Планирано је отварање Youtube канала Овчарско - кабларске клисуре како би се 
постав,ъали видео садржаји заштићеног продручја. 

.А.ктивност Финансијска Извор финансирања Време Извршил
а
цсредства реализације посла: 

Мсдиј11 и Град Чачак 300.000,00 Јануар- Електронски и 
дилrrаш-1и 500.000.00 ШТ1L\ШаНИ 
маркетинг 

Накнаде 200.000,00 децембар �tедији 

2. Задаци на развоју културно-образовних и информативних
активности

Заrnтићена подручја у сDету поред основне улоге заштите биодиверзитета, 
природних и створених вредности на одређеном простору све више постају центри за 
кулурно-образовних активности rюсвећених пре свега младима, али и осталим грађанима. 

Активности на овом плану имају за циљ да популаришу и грађанима приближе теме 
заштите природе и заштите културно историјског наслеђа. Новоотворени Природњачки 
центар у Овчар Бањи има између оста.1ог и улогу да кроз информисање посетилаца о 
вредностима заштићеног подручја и појавама које га угрожавају и да их упозна са потребом 
заштите тих вредности. Посебан акценат у раду овог центра биће на едукацији младих, у 
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об.iiасти заштите животне средине, очувању вредности (фолоре и фауне заштићеног 
подручја) и осталих природних вредности и културно-историјског наслеђа. 

Кроз информисање грађана о вредностима заштићеног подручја и појавама које га 
угрожавају настоји�ю да их уп03намо са потребом заштите тих вредности и придобијемо 
да се активно укључе у наше акпије и програме. 

3. Задаци и активности на развоју одрживог туризма

Одрживи туризам подра.1умева сваки вид туризма који доприноси заштити животне 
средине, социјанноr и економског интегритета и унапређењу природних, створених и 
културних вредности на трајној основи. 

Комплем:етарни видови турюма на попручју Овчарско-Кабларске клисуре који могу 
да буду у фунцији одрживог развоја туризма, обзиром да постоје услови за њихов 
интензиван ра.1вој су: еко туризам, сеоски туризам, едукативни туриза.'vt, туриза,1 посебних 
интереса. 

Један од основних циљева у заштићеном подручју Овчарско-кабларска клисура је 
унапређење нивоа ква:1итета туристичке понуде кроз промоцију еко туризма и едукацију у 
об,1асти одрживог развоја туризма. 

Актери који су укључени у управљању туризма у заштићеним подручјима: 
- локална предузећа која пружају услуге
- организатори пуrовања - туроттератори
- туристичка организација која промовише заштићено подручје
- п.1анери, архитекте, инжењери и грађевински радници који развијају и одржавају објекте
- научнини који разnијају знања о утицају туризма и врсте искуства посетиоца која

траже на простору 
- други поједющи који помажу заједницу
- менаџмент који држи законску одговорност за заштиту природног и кулурноr наслеђа

Одговорност управљача заштићеног подручја је да се оствари баланс у развоју 
туризма у односу на нримарни задатак заштићеног подручја, а то је очување 
биодиверзитета, заштита 11редела и кухrурног наслеђа. 

Маркетинг се посматра и прихвата као интегрални приступ остваривању циљеяа 
управљања заштићеног по;�ручја и то кроз: 

1. повећање броја посетилаца
2. повећање дужине боравка посетилаца
3. повећано снабдевање посетилаnа локалним проитводима
4. обезбеђење лок.1аних стручних водича за заштићена подручја
5. набавка и снабдевање локалним производима (храна и пиће)

• Подршка регистрованим сеос1{им туристичким домаћинствима на подручју
Овчарско-кабларске клисуре

Поред постојећих катеrорисаних сеоских домаћинстава на Каблару, циљ је да се кроз
промоцију понуде на селу, подстакну нови видови и облици туризма који могу да унапреде 
рурални развој у заштићеном подручју. То се односи на пољопривредне производе - агро 
туризам, екологију, коришћење ресурса који су део амбијента у 11риродном: окружењу. 
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• Интерактивни тотеми и вирrуеЈЈе туре

Овај вид информисања посетилаца има значај јер на тај начин туристи могу да се 
детаљно упознају са комnлетном понудом Овчарско-кабларске клсуре, у било ком тренутку. 
Нова платформа која би подржала виртуелне туре кроз заштићено подручје је форми понуде 
разматрана, а њеном реализацијом, би се допринело промоцији комплетних садржаја 
заштићеног пдручја. 

3.1. Смернице за развој одрживог туризма 

Планови и процедуре за управљање посетиоцима одрживи економски развој и ван 
екотуризма. 
Развој руралног туризма у заштићеном подручју 
Развој еко туризма 
Подстицање производље органске храна, традиционалне хране и аутохтоних 
производа са заштићеним географским пореклом 
Пешачке и остале стазе и простори за камповање треба да се обезбеде и јасно означе 
Прописи за јавне површине треба да прецизно наведу која врс1'а возила је дозвољена 
у одређеним зонама, ограничења брзине, казне за одлагање смећа или загађење, јасна 
правила за ограничење вожње ван пута, контролу броја посетилаца дозвољеног у 
зонираном подручју, 
Упуrства о томе како и када да се могу посматрати дивље животиње. Смернице треба 
да наведу шта је неприхватљиво. 
Програми обуке су неопходни да би обезбедили локалном становништву прилику да 
покрену сопствени бизнис. 

3.2. План деловања за заштићено подручје у функ111tји развоја одрживог 

туризма и др. 

Успостављање партнерства између управљача заштићеног подручја, невладиних 
организација, локалне заједниuе и приватног сектора 

Подизање нивоа јавне свесности на локалном нивоу, неопходно је спроводити 
кампање за подизање свесности и успоставити информативне центре, повећати 
едукацију, посебно о екотуризму и заштити биодиверзитета. 

- Финансијска подршка треба да буду расположива како би се развњ1а и одржавала
еколошки здрава инфраструктура(нпр. стазе, управљање отпадом, третман отпал,них
вода, изградња кућа итд.).

- Интензивираље сарадње Туристичке организаuије Чачка (Управљача) и приватног
сектора на промоцији која приказује природне, културне историјске ресурсе и
туристичке производе дестинације која подржава циљеве одрживог туризма.

Развијање маркетиншке и промотивне стратегије које доприносе еколошкој и
културној свести.
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Ј.У.,,Туристичка организација Чачка" поседује три туристичка пловила -
катамарани, који допрнносе повећању посете "Овчарско-кабларској клисури". 

Активност Финансијска
Извор финансирања Време Извршилац

средс.тва 1>сашвациiе nocmt: 

Регистрација Накнаде 50.000,00 Лучка 
туристичких 150.000,00 Град Чача

к
100.000,00 јануар -јун капетанија

пловила Београд 

Сервис и 
поправке 200.000,00 Наю1аде 50.000,00 април Најповољнија
турис1и11ких Град Чача�< 150.000,00 авrуст понуда 

пловила

VIICAPAДЊA 

Планиране активности и њихова реализација упућују на сарадњу са другим 
субјектима на различитим нивоима. Искуства из заштићених подручја у свету ука.1ују на 
потребу укључивања свих заинтересованих субјеката у процес управљања заштићеним 
подручјем. У наредном периоду наставиће се са укључивањем корисника простора у rтроцес 
управљања подручјем ка коначно:\-1 циљу- фор�ирање функционалног Савета заштићеног 
подручја. 

Свакако важна је и сарадња са Министарством заштите животне средине, Заводом 
за заштиту природе Србије, Туристичком организацијом Србије, органю,1а локалне 
самоуправе Града Чачка и општине Лучани. Затим се по сегментима деловања сарадња 
проширује на МУП и правосуђе, јавне и комуналне службе, научне институције, удружења 
грађана и друге. Посебна пажња као и увек до сада посвећује се односима са монаштвом 
манастира у клисури и .:тока.1ним становништво�, како у насе,ъима у заштићено� подручју 
тако и граничном појасу. 

1. Сарадња и партнерство са локалним становништвом

Сарадња са локалним станозништво:м спроводи се преко месних заједница Н!!сеља 
на територији заштићеног подручја. Свакако да постоји нанредак у сарадњи и разумевању, 
ал.и се мора констатовати да још увек, код дела становништва, има неразу.\-fевања пре свега 
улоге и задатака управљача као и циљева и сврхе заштите нодручја. Грађани, појединачно 
или преко представника масних заједница, се све чешће обраћају управљачу са конкретним 
предлозЮ1а, питањима у вези решавања комуналних и других проблема и сл. Такође се 
укључују у реализацију активности које спроводи управљач. Ипак намеће се задатак 
појачане ко�-tуникаuије у смис.1у информисања и сарадње која се односи на решавање 
проблема локалне заједниџс, организовање акџија и др. Управљач ће се активно 
укључивати у решавање питања везаних за инфраструктуру у насељима, акције уређења, 
чишћења и опремања, културно-забавне и едукативне активности и сл. 

Локално становништво ће се информисати и усмеравати ка делатностима којима би 
се могле валоризовати вредности и предност живота у заштићено�1 подр)"Iју. 
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2. Сарадња са другим власницима и корисницима непокретности у
заштићеном подручју

Сарадња са другим власницима и корисницима непокретности у заштићеном 
подручју ће се односити на решавање заједничких проблема везаних за живот и рад у 
заштићеном подручју. Као приоритет се на:-..1еће успостављање добре сарадње и 
комуникације са управама и монаштвом манастира. Такође је важан сегмент сарадње са 
субјектима из области тури:�ма и угоститељства. 

3. Сарадља са НВО

Управљач заштићеног подручја у свој им активностима веома често налази подршку 
НВО сектора, или пак пружа помоћ овим организацијама. Та сарадња се односи на 
различите активности у заштићеном подручју као што су научни-истраживачки кампови, 
волонтерске акције, едукација, промо1шја, организација културних и спортских 
манифестација. Сарадња са НВО сектором пружа широке могућности за унапређење рада 
управљача те се мора радити на проширењу мреже организација са којима сарађујемо, као 
и даљем унапређењу већ успостављене сарадње. У наредном периоду треба трагати за 
додатню1. каналима комуникације односно путевима размене идеја и планова, а то ће донети 
реализацију нових пројеката од заједнич.ког интереса. Управљач заштићеног подручја је 
отворен за сарадњу на свим активностима које су усмерене ка заштити, очувању и 
уналређењу темељних вредности подручја. 

4. Међународна сарадња

Улрављач ће настојати да настави сарадњу са фондацијама WWF и UNDP. Поред 
тога наставиће се контакти са амбасадама Норвешке, Холандије и Јапана са uиљем 
финансирања активности у заштићеном подручју кроз пројекте које подржавају поменуте 
државе. Овчарско -кабларска клисура се на.,ази на подручју које има могућност за пројекте 
прекограничне сарадње са Црном Гором те ће се интезивирати контакти са заштићеним 
подручЈима из те државе. 

5. Сарадња са информативним гласилима и стручним часописима

У циљу информисања о активностима у заштићеном подручју, као и промоције 
потенцијала подручја управљач остварује сталну комуникаш1ју са средствима јавно�· 
информисања. Постигнут је добар ниво сарадње са локалним електронским и штампаним 
медијима, као и са дописништвима великих медијских кућа. Ипак постији простор за 
унапређење сарадње са информативним гласилю,�а и стручни� часописима чиме би се 
значајно побо"ъша:�а и сарадња са осталим субјектима на свим нивоима. 
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VIII ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Планирани приходи 

Пла1шрани расходи 

Пре-.,rа одредбама Закона о заштити природе и оснивачког акта ЈУ "Туристичка 
организација Чачка" финансирање заштићеног подручја се обезбеђује из: 

► Буџета Репуб.1ике Србије

► Буџета локалне самоуправе

► Накнада за корижћење заштићеног подручја

► Прихода остварених у обављању делатности и управљања заштићеним подручјем

► Других извора у ск.1аду са законом

Ј.У ·(�������i:;2· · ачка" 

,., .... ,• Jf,
f'Ь ... ,,,.,,. 

овљевић 
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