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Акциони план Рудно 

Рудно је месна зајендица у југозападном делу града Краљева.  

Она обухвата насељена места Рудно, Бзовик, Дражиниће и Река, односно кат.општине 

Рудно, Бзовик, Дражиниће и Река. 

Према попису из 2011.године на територији је живео 626 становник. 

 

Снаге Слабости 

 Развијени капацитети у сеоском туризму 

 Природни ресурси погодују развоју 

сточарства, сеоског туризма, узгоју 

бобичастог и јагодичастог воћа, 

производњи кромпира и жита 

 Традиција и знање у преради шумског 

биља и плодова у сокове, џемове и 

слично 

 Потенцијал за органску производњу 

 Постојање пешачких стаза и потенцијала  

за развој спортова 

 Плодови природе, као потенцијал за 

додатну зараду 

 Културна баштина (цркве, 

традиционално градитељство...) 

  Историјско наслеђе подручја 

 Млади људи 

 Шумски потенцијал 

 Лоша путна инфрструктура 

 Непостајање сеоских водовода 

 Непостојање система за прераду 

отпадних вода, као претња животној 

средини 

 Одношење комуналног отпада 

ограничено на центар села 

 Лоша демографска структура 

 Непостојање организација 

пољопривредника 

 Недостатак прерадних капацитета 

 Слаба повезаност пословних субјеката у 

туризму и недостатак допунских 

туристичких садражаја 

Могућности Претње 

 Препозната туристичка дестинација 

 Раст броја туриста у сеоском туризму 

 ИПАРД 3 програм и могућности за 

финансирање локалне инфраструктуре и 

агро-еколошких мера 

 Близина магистралних и ауто-пута 

 Добра повезаност са главним 

магистралним правцима 

 Постојање градског фонда за развој 

туризма 

 Повећање дивљачи, као претња за развој 

пољопривреде 

  

 

Приоритетне области деловања: 

 Инфраструктура 

 Развој породичног бизниса и мале прераде 

 Развој одрживог туризма 
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Општи подаци о приоритетном пројекту 
 

 Подносилац: 

 Назив пројекта: Унапређење породичних бизниса и мале прераде 

 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 3.000.000 95% 

2. Сопствена средства 150.000 5% 

3.   

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. 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 и породично бизниса. 

Специфични циљ: Унапредити услове прераде и пласмана воћа, шумског и лековитог биља 

и развој услужних делатности. 

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

реализоване пројектне активности:  Месна заједница Рудно. 

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 ланцу производње у прерди воћа, шумског и лековитог биља 

У оквиру ове активности ће се пружити подршка у успостављању асортимана производа и 

технологије прераде. Поред тога ће се пружити подршка у дефинисању производа и 

подршка њиховом пласману. 

Кроз ову ктивност ће бити подржано и успостављање прераде локалних производ и 

шумског биља у традиционалне прерађевине (џемови, сокови, слатка...) и сушених 

производа. За потребе прераде ће се набавити потребна опрема. 

Активност 2: Подршка развоју услужних делатности 

Кроз наведену активност ће се идентификовати заинтересована лица за развој недостајућих 

услуга (фризерски салон, услуге прања у пеглања за туристичке објекте...). 

У наредној фази ће се организовати обука и набавка потребне опреме. 

У обе групе активности посебна пажња ће бити посвећена развоју бренда подручја, као 

средине која располаже високо вредним еколошким и природним условима. 

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. прерађивачи воћа, поврћа и шумских плодова ће бити подржани на унапређењу 

ланца проиводње 

2. 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: Унапређена 2 производна ланца у Рудну. 

Резултат 3: Подржано запослење 4 лица из локалне заједнице. 

Резултат 4: Повећана видљивост локалних производа Рудна. 

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 своју производњу и прераду 

производа 

Индикатор 2: 8 ПГ унапоредило производњу, прераду и пласман у 3 производна ланца. 

Индикатор 3: Успостављена два нова маркетиншка канала за промовисање локалних 

производа Рудна. 

Индикатор 4: Запослено 4 лица у сектору услуга. 

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

реализације пројекта и истека уговора са Управом). 
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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: 

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 удружења 1.600.000 49.25% 

2. Сопствена средства 50.000 1.5% 

3. Министарство туризма 1.600.000 49.25% 

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 – 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 

 

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. 

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

реализоване пројектне активности:  Месна заједница Рудно. 

Временски оквир пројекта:  

Трајање пројекта у месецима: 12 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: Мапирање локалитета и постојећих капацитета 

У оквиру ове активности ће се уз стручну подршку извршити мапирање локалитета и 

постојећих капацитета (постојеће стазе, локални производи, људски ресурси). 

Активност 2:  Припрема плана развоја туристичке инфрастуктуре 

Кроз наведену активност ће се припремити план развоја локалне инфраструктуре у циљу 

унапређења туристичке понуде. 

Активност 3: Унапређење локалне туристичке инфраструктуре 

На бази Плана развоја туристичке инфраструктуре ће се реализовати 2-3 активности из 

плана. Активности ће бити усмерене на мања инвестициона улагања, као нпр. обележавање 

стаза, опремање одморишта, припрема мапа и трековање стаза. 

У све три групе активности посебна пажња ће бити посвећена промоцији подручја, као 

средине која располаже високо вредним еколошким и природним условима и привлачењу 

туриста. 

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. планинари који ће користити инфраструктуру 

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 база локалитета и постојећих капацитета. 

Резултат 2: Припремљен План развоја туризма у Рудну. 

Резултат 3: Реализоване 3 активности везане за развој туристичке инфраструктуре. 

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: Идентификовано најмање 15 атрактивних локалитета и 10 ресурса који могу 

бити део туристичке понуде. 

Индикатор 2: План развоја туризма Рудна припрељен. 

Индикатор 3: Три планиране акције из Плана развоја су реализоване. 

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

реализације пројекта и истека уговора са Управом). 

Пројекат мапирањем и припремом Плана ствара предулсове за одрживи развој и 

обезбеђивање потребних средстава за развој туристичке инфраструктуре и туризма. 
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Општи подаци о приоритетном пројекту 
 

Подносилац: Дирекција за планирање 

Назив пројекта: Припрема пројектне документације за развој локалне 

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 1.500.000 100% 

   

   

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 

 

 

 

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: Развити планску документацију за развој локалне инфраструктуре и 

смањење негативних утицај на животну средину. 

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

реализоване пројектне активности:  Месна заједница Рудно. 

Временски оквир пројекта:  

Трајање пројекта у месецима: 15 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: Расписивање јавног конкурса за израду пројекта 

У оквиру активности ће се напаравити листа приоритетних пројеката и спровешће се 

набавка услуге за израду 2 пројекта. 

Активност 2:  Припрема пројектне документације за развој локалне инфраструктуре 

Ангажовани израђивач пројектне документације ће припремити пројектну  реконструкције 

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

послужити за планирање срдстава за изградњу. 

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 Рудно 

2. локални становници 

3. град Краљево 

Очекивани резултат пројекта (краткорочни и дугорочни): 

Резултат 1: Припремљена листа приоритета 

Резултат 2: Одабран израђивач пројектне документције. 

Резултат 3: Припремљена пројектна документација за 2 приоритетна пројекта (путна 

инфраструктура, водоснабдевање, отпадне воде, управљање отпадом...). 

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: Припремљен план за инфраструктурно опремање подручја Рудна. 

Индикатор 2: Потписан уговор са израђивачем пројектне документције. 

Индикатор 3: Два пројекта за реконстукцију и изградњу инфраструктурних објеката. 

Индикатор 4: Дефинисана финансијска средства за реконстукцију и изградњу 

инфраструктурних објеката. 

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

реализације пројекта и истека уговора са Управом). 

Пројекат припрме планске документације за реконструкцију и изградњу инфраструктуре 

управо доприноси одрживом развоју подручја. Створиће се предулсови за коришћење 

финансијских средстава из ЕУ фондова (нпр. ИПАРД 3). 


