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Акциони план Обрва 

Обрва је месна зајендица се налази у северном делу града Краљева.  

Она обухвата само насељено место Обрву, и истоимену катастарску општину. 

Према попису из 2011.године на територији је живело 653 становника. 

 

Снаге Слабости 

 Природни ресурси погодују развоју 

интензивног сточарства, производњи 

жита, поврћа и воћа 

 Постојање групе активиста који се 

организују преко месне зааједнице и 

спроводе локалне акције 

 Традиција и знање у преради млечних 

производа 

 Потенцијал за органску производњу 

 Добар положај (близина два града, 

близина ауто-пута, аеродрома, излази на 

реку Западну Мораву...) 

 Потенцијал за развој туристичке понуде 

везане за рекреацију, кратки боравак због 

близине аеродрома 

  Историјско наслеђе подручја везана за 

историјат цркве која је пресељена из 

Обрве и сада се налази у Цветкама 

 Непостајање сеоског водовода 

 Не постоји пречишћавање отпадних 

вода, а постоји и неколико привредних 

субјеката који раде у подручју 

 Непостојање организација 

пољопривредника 

 Недостатак знања и иницијатива у 

туризму 

 Гашење традиционалне производње 

кајмака и сира у домаћинствима  

Могућности Претње 

 Близина аеродрома и ауто пута 

 ИПАРД 3 програм и могућности за 

финансирање локалне инфраструктуре и 

развој прераде у пољопривреди 

 Могућност коришћења ископина у 

околини Западне Мораве за развој 

туристичких садржаја 

 Смањење пољопривредне производње 

због „урбанизације“ подручја 

условљеног развојем аеродрома и 

потенцијалима за развој индустријских 

капацитета због близине потребне 

инфраструктуре 

 Законска регулатива која доноси нове 

стандарде у преради млечних производа 

 

Приоритетне области деловања: 

 Развој породичног бизниса и мале прераде 

 Развој одрживог туризма 

 Обнова историјског наслеђа 
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Општи подаци о приоритетном пројекту 
 

Подносилац: Локално удружење 

Назив пројекта: Унапређење производње, прераде и продаје локалних пољопривредних 

производа 

Износ потраживаних средстава (навести тачну суму према трошковима буџета): 

 

Финансијер 

Износ и проценат укупног 

износа који се тражи од 

финансијера 

 РСД % 

1. Пројекат Велика-мала привреда, финансира USAID 4.000.000 95% 

2. Сопствена средства 200.000 5% 

3.   

Укупна вредност пројекта 4.200.000  

  

Подаци о другим изворима суфинансирања пројекта: 
(поред назива, навести и износ и податке да ли су наведена средства већ обезбеђена или се очекују и сл) 

 

1. Пројекат Велика-мала привреда, финансира USAID – средства нису обезбеђена, већ се 

аплицира за њих 

2. Сопствена средства – постоје сопствена средства 

 

Општи и специфични циљеви пројекта и конкретан допринос пројекта остварењу 

циљева ЛСРР  

Општи циљ: Унапредити услове живљења локалног становништва кроз економско 

оснаживање, развој компетенција и развој локалне инфраструктуре. 

Специфични циљ: Унапредити приходе пољопривредника кроз развој нових производа, 

успостављање прераде и његове продаје. 

Локација – место/а (насеље, јединица локалне самоуправе или град) у коме ће бити  

реализоване пројектне активности:  Месна заједница Обрва. 

Временски оквир пројекта:  

Трајање пројекта у месецима: 18 месеци. (навести број месеци) 
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Предвиђено време почетка и завршетка пројекта (навести месец у коме је предвиђено да 

започне пројекат и месец у коме се исти завршава): нема ограничења за почетак и завршетак 

пројекта. 

Детаљан опис пројекта  

Активност 1: Подршка развоју новог производа 

У оквиру ове активности ће се пружити подршка у дефнисању производа и технологије 

производње. Поред тога ће се извршити обука за коришћење развијене технологије. 

Активност 2: Успостављање прерадних капацитета 

Кроз наведену активност ће се набавити потребна опрема, монтирати и пиустити у погон. 

Активност ће обухватити и подршку у коришћењу технолошког процеса. 

Активност 3: Подршка промоцији и пласману производа 

Кроз ову ктивност ће бити припремљена маркетиншка стратегија и дефинисати канали 

промоције и продаје. Поред тога ће бити подржана промоција производа путем интернета, 

друштвених мрежа и других потенцијалних канала промоције. 

Корисници пројекта - циљне групе којима је пројекат намењен, структура и број 

учесника/корисника (на који начин је предвиђено учешће представника циљне групе - начин на који се 

позивају/укључују у пројекат, критеријуми одабира): 

1. локални пољопривредници који имају амбицију да унапреде производњу и прераду 

2. локални произвођачи поврћа 

3. локалне жене 

4. незапослена лица из подручја ће добити прилику да се запосле 

Очекивани резултат пројекта (краткорочни и дугорочни): 

Резултат 1: Локални пољопривредници унапредили своју производњу и прераду производа. 

Резултат 2: Унапређен производни ланац у  повртарској производњи. 

Резултат 3: Повећана видљивост локалних производа. 

Мерљиви индикатори и извори провере (нпр: одржана радионица; одштампана брошура, 

спроведена акција  и др). За сваки од индикатора навести извор провере (нпр. за одржану 

радионицу – извор провере је списак учесника са основним подацима и својеручним 

потписима. 

Индикатор 1: 5 пољоприврдних газдинстава унапредили своја знања за производњу и 

прераду производа 

Индикатор 2: 10 ПГ унапоредило производњу, прераду и пласман у повртарском 

производном ланцу. 

Индикатор 3: Успостављена мала прерада повртарћа. 

Одрживост пројекта (навести на који начин ће се пројектне активности наставити након 

реализације пројекта и истека уговора са Управом). 

Пројекат подржава већ постојећа активна ПГ, па самим тим они обезбеђују даљу одрживост 

пројекта, а посебно што ће их пројекат оснажити за боље пословање. 
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Општи подаци о приоритетном пројекту 
 

Подносилац: Месна заједница 

Назив пројекта: Развој туристичке инфраструктуре 

Износ потраживаних средстава (навести тачну суму према трошковима буџета): 

 

Финансијер 

Износ и проценат укупног 

износа који се тражи од 

финансијера 

 РСД % 

1. Град Краљево – буџет за туризам 800.000 16% 

2. Сопствена средства 400.000 8% 

3. Министарство туризма 800.000 16% 

4. ИПАРД фонд 3.0000.000 60% 

Укупна вредност пројекта 5.000.000  

  

Подаци о другим изворима суфинансирања пројекта: 
(поред назива, навести и износ и податке да ли су наведена средства већ обезбеђена или се очекују и сл) 

 

1. Град Краљево – буџет за удружења – средства нису обезбеђена, већ се аплицира за њих 

2. Сопствена средства – постоје сопствена средства 

3. Министарство туризма – средства нису обезбеђена, већ се аплицира за њих 

4. ИПАРД фонд – средства нису обезбеђена, већ се аплицира за њих 

 

Општи и специфични циљеви пројекта и конкретан допринос пројекта остварењу 

циљева ЛСРР  

Општи циљ: Унапредити услове живљења локалног становништва кроз економско 

оснаживање, развој компетенција и развој локалне инфраструктуре. 

Специфични циљ: Унапредити туристичку инфраструктуру и локалне капацитете за 

пружање услуга у туризму. 

Локација – место/а (насеље, јединица локалне самоуправе или град) у коме ће бити  

реализоване пројектне активности:  Месна заједница Обрва. 

Временски оквир пројекта:  
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Трајање пројекта у месецима: 18 месеци. 

Предвиђено време почетка и завршетка пројекта (навести месец у коме је предвиђено да 

започне пројекат и месец у коме се исти завршава): нема ограничења за почетак и завршетак 

пројекта. 

Детаљан опис пројекта  

Активност 1: Израда пројектно-техничке документације 

Кроз наведену активност ће се припремити планско-техничка документација за развоја 

локалне инфраструктуре у циљу унапређења туристичке понуде. 

Активност 2:  Сређивање и опремање туристичко-рекреативне зоне у приобаљу Западне 

Мораве 

На бази пројектно-техничке документације ће се набавити потребна опрема и изградити 

потребни објекти. 

Активност 3: Обука за пружање туристичких услуга 

У оквиру активности ће се реализовати обуке за бављење туризмом и пружањем 

туристичких услуга. 

Корисници пројекта - циљне групе којима је пројекат намењен, структура и број 

учесника/корисника (на који начин је предвиђено учешће представника циљне групе - начин на који се 

позивају/укључују у пројекат, критеријуми одабира): 

1. месна заједница 

2. локални становници, кроз укључивање њихове понуде у понуду подручја 

3. туристи који ће имати могућности посете подручју уз бољу информисаност и понуду 

Очекивани резултат пројекта (краткорочни и дугорочни): 

Резултат 1: Припремљена пројектно-техничка документација за развој туристичко-

рекреативних садржаја. 

Резултат 2: Опремљен локалитет у МЗ Обрва са туристичко-рекреативним садржајима. 

Резултат 3: Реализоване 2 обуке везане за развој и пружање туристичких услуга. 

Мерљиви индикатори и извори провере (нпр: одржана радионица; одштампана брошура, 

спроведена акција  и др). За сваки од индикатора навести извор провере (нпр. за одржану 

радионицу – извор провере је списак учесника са основним подацима и својеручним 

потписима. 

Индикатор 1: Припремљена пројектно-техничка документација за развој туристичко-

рекреативних садржаја у МЗ Обрва. 

Индикатор 2: Опремљена локација у МЗ Обрва за пријем до 150 туриста и смештај до 16 

туриста. 

Индикатор 3: 15 особа обучено за пружање туристичких услуга. 

Одрживост пројекта (навести на који начин ће се пројектне активности наставити након 

реализације пројекта и истека уговора са Управом). 

Пројекат по изградњи садржаја постаје самоодржив, путем комерцијалних садржаја. 
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Општи подаци о приоритетном пројекту 
 

Подносилац: Месна заједница и локално удружење 

Назив пројекта: Припрема пројектне документације за изградњу објкета старе цркве 

Износ потраживаних средстава (навести тачну суму према трошковима буџета): 

 

Финансијер 

Износ и проценат укупног 

износа који се тражи од 

финансијера 

 РСД % 

1. Град Краљево 950.000 95% 

2. Сопствена средства 50.000 5% 

   

Укупна вредност пројекта   

  

Подаци о другим изворима суфинансирања пројекта: 
(поред назива, навести и износ и податке да ли су наведена средства већ обезбеђена или се очекују и сл) 

 

1. Град Краљево – средства нису обезбеђена, већ се аплицира за њих 

2. Сопствена средства – постоје сопствена средства 

 

 

Општи и специфични циљеви пројекта и конкретан допринос пројекта остварењу 

циљева ЛСРР  

Општи циљ: Унапредити услове живљења локалног становништва кроз економско 

оснаживање, развој компетенција и развој локалне инфраструктуре. 

Специфични циљ: Ревитлизација културно-историјских вредности подручја Обрве. 

Локација – место/а (насеље, јединица локалне самоуправе или град) у коме ће бити  

реализоване пројектне активности:  Месна заједница Обрва. 

Временски оквир пројекта:  

Трајање пројекта у месецима: 9 месеци. 

Предвиђено време почетка и завршетка пројекта (навести месец у коме је предвиђено да 

започне пројекат и месец у коме се исти завршава): нема ограничења за почетак и завршетак 

пројекта. 
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Детаљан опис пројекта  

Активност 1: Расписивање јавног конкурса за израду пројекта 

У оквиру активности ће се спровести набавка услуге за израду пројекта. 

Активност 2:  Припрема пројектне документације за обнову старе цркве брвнаре 

Ангажовани израђивач пројектне документације ће припремити пројекат обнове сагалсно 

захтевима који су прописани по важећим законима. Пројектна документација ће послужити 

за планирање срдстава за обнову. 

Корисници пројекта - циљне групе којима је пројекат намењен, структура и број 

учесника/корисника (на који начин је предвиђено учешће представника циљне групе - начин на који се 

позивају/укључују у пројекат, критеријуми одабира): 

1. МЗ Обрва 

2. локални становници 

3. град Краљево 

Очекивани резултат пројекта (краткорочни и дугорочни): 

Резултат 1: Одабран израђивач пројектне документције. 

Резултат 2: Припремљена пројектна документација за обнову цркве. 

Мерљиви индикатори и извори провере (нпр: одржана радионица; одштампана брошура, 

спроведена акција  и др). За сваки од индикатора навести извор провере (нпр. за одржану 

радионицу – извор провере је списак учесника са основним подацима и својеручним 

потписима. 

Индикатор 1: Потписан уговор са израђивачем пројектне документције. 

Индикатор 2: Пројекат обнове објекта старе цркве. 

Индикатор 3: Дефинисана финансијска средства за обнову старе цркве. 

Одрживост пројекта (навести на који начин ће се пројектне активности наставити након 

реализације пројекта и истека уговора са Управом). 

Пројекат припрме планске документације за обнову објекта старе цркве доприноси обнови 

културно-историјских објеката подручја. Објекат ће бити дат на старање СПЦ уз обавезу 

његовог одржавања и очувања његове функције, како у верском смислу, тако и у туристичке 

сврхе. 

 


