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Наш капитал су људи са визијом
Игњат Ракитић, председник општине Рашка о развоју и изазовима за ову комуну

КВН: Рашка је препозната по бројним значајним ствараоцима из области науке, културе и уметности 
пореклом из ових крајева али све више и по добро осмишљеним и садржајним манифестацијама из 

области културе, попут Рашких духовних свечаности, и других, рецимо из области туризма које се 
реализују уз значајну финансијску и сваку другу врсту подршке локалне самоуправе. Шта за вас, Рашчане 

значе ти већ афирмисани научни и културни посленици?

И.Р:- Људи су наше највеће богатство, наш највећи капитал. Пре свега људи са визијом посвећени развоју 
нашег краја, а таквих је међу младима све више. Наравно да смо поносни и на бројне већ афирмисане 

ствараоце из разних области, а који су пореклом из Рашке, да их сада овде не наводим појединачно не бих 
ли неког заборавио, и моји сарадници и ја користимо сваку прилику да се са њима консултујемо око 

ствари везаних за нашу Рашку и њен развој.

КВН: Рашка је препозната као локална самоуправа која је успевала да привуче значајна средства из разних 
извора за финансирање пројеката којима је аплицирала код донатора. Да ли је та пракса настављена и у 

протеклих годину дана?

И.Р.Као општина препознати смо по стручним капацитетима наших тимова из управе и њиховим 
способностима да ефикасно испуне бројне пројектне захтеве које постављају домаћи и страни донатори. 

Резултат тога су значајна средства која годинама уназад успевамо да обезбедимо за разне наше 
инфраструктурне пројекте које не бисмо могли градити само средствима нашег буџета. Тренутно се, већ 

четврти месец, реализује градња колектора и фабрике за пречишћавање отпадних вода у селу Рвати. 
Вредност инвестиције је око пет милиона евра, што је једнако петогодишњем износу садашњег буџета 

општине. Влада и општина Рашка партиципирају са укупно 10 одсто од вредности тог пројекта, а остатак 
су средства Европске уније из ИПА ИИ фонда. У току је реализација и једног финансијски мањег пројекта 

али, ништа мање значајног - реч је о отварању канцеларије за Географски информациони систем. 
Вредност пројекта је око 100.000 евра, средства су обезбедили Европски прогрес и влада Швајцарске, а 

обуком људи и опремањем канцеларије стварамо претпоставке за ефикасније управљање простором као 
најзначајнијим ресурсом локалне самоуправе. Има ту и других активности у области заштите животне 
средине, попут мрежне бране на реци Рашки у селу Батњик, затим социјалне заштите, запошљавања и 

самозапошљавања, такође подржаних и донаторским средствима.



Овај текст је један од садржаја медијског пројекта „У срцу је увек Рашка-II  део“ кога спроводе „КВ Новости-он лине“ а кога је подржала 
општина Рашка.Ставови изнети у тексту су искључива одговорност „КВ Новости-он лине“ и ни на који начин непредстављају ставове и 

мишљења општине Рашка
Захваљујемо се колеги Јоифу Распоповићу на уступљеним фотографијама

КВН: Успевате ли да привучете инвеститоре и за које делатности се они највише интересују?

И.Р.Чинимо све да будемо атрактивна дестинација за инвеститоре и њих је, из године у годину све 
више. Највише су заинтересовани за улагања у туризам, на Копаонику пре свега, али је и 

интересовање за пољопривреду све веће. Показатељ тога је и чињеница да су засади под малином са 
35 хектара за годину дана удесетостручени, па сада под малином има око 350 хектара. Дајемо и 

субвенције за проширење сточног фонда до 100.00 динара, лане смо субвенционисали проширење 
засада, а ове године подршку дајемо за системе за наводњавање.

КВН:Какво је стање са општинским буџетом и има ли потребе за његовим ребалансом до краја 
године?

И.Р.Буџет као најважнији алат за спровођење усвојених планова је стабилан. Његов овогодишњи ниво 
је око 1,1 милијарду динара, а пре петнаестак дана испуњеност на приходној страни је била око 90 

одсто.

Рашке духовне свечаности - прозори у свет
Када је реч о Рашким духовним свечаностима и другим манифестацијама у области културе, знајте да 

су то наши прозори у свет. Јесу ту друштвене мреже, медији и други алати да нам приближе новине из 
разних области стваралаштва, али непосредан, директан и живи контакт који остварујемо кроз ове 

манифестације је незаменљив. Оне су наша духовна храна, годину дана препричавамо поједине 
виђене, доживљене и научене ствари на њима и жељно ишчекујемо нове у наредној години.

Баланс између инвестиција и заштите животне средине
КВН: Како спроводите Законима и другим прописима поверене вам надлежности на Копаонику? 

Успевате ли да обезбедите баланс између очите жеље за инвестирањем у разне туристичке садржаје 
на планини и потребе очувања природе и заштите животне средине?

И.Р. Усвојили смо пре две године План детаљне регулације Копаоника управо са циљем да 
успоставимо баланс између захтева инвеститора и потребе очувања и заштите животне средине. Али, 

сведоци смо да се из појединих стручних служби везаних пре свега за Министарство грађевине 
доносе одлуке о грађевинским дозволама које не кореспондирају са фактичким стањем на терену и 

потребама очувања природе на Копаонику. Не знам да ли је то питање компетенција или нешто друго, 
али сам сигуран са да се Копаоник и промене на њему боље виде из Рашке него из београдских 

канцеларија.
                                                                                                            Пише: Зоран Николић
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