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Проф. др Милисав Чутовић

- Добитник специјалне Повеље Културно-просветне заједнице Београда, за изузетан допринос 
култури, науци, просвети и развоју здравственог туризма 

Милисав Чутовић је  рођен  1952.  го-дине у Прањанима,  код Горњег  Милановца.  У родном селу завршио је  
основну школу, као ђак генерације и био је носилац Вукове дипломе, прве у тој школи. Гимназију је завршио у Чач–  
ку1971. године. 

После велике матуре, уписао се на Медицински факултет, и на истом дипломирао 1977. године. Специјалистички 
испит  из  интерне  медицине  положио  је  1985.  године  у  Београду  на  Медицинском  факултету.  Звање  доктора 
медицинских наука стекао је 1996. го-дине – тезом Примена мера рехабили-тације код хипертироидних болесни-ка,  
са посебним освртом на стање ме-таболизма и кардиоваскуларних функ-ција. 

После  обавезног  лекарскиг  стажа,  доктор  Чутовић  је  своју  стручну  каријеру  започео  1979.  године  у  Дому 
здравља у Пецкој,  у  околини Ваљева.  Након годину дана прелази у Специјални завод за превенцију,  лечење и 
рехабилитацију обољења тироидне жлезде Златибор. У тој установи је провео двадесет година, прво као начелник 
медицинске службе а затим као генерални директор Института за штитасту жлезду, све до 2000. године, од када се  
посветио педагошком и стручном раду. 

У Институту професор др. Чутовић је организовао више научних и стручних програма и скупова, домаћих и 
међународних, од којих је најзначајнији превентивно-медицински програм Чигота. Овај велики подухват остварио 
је  са  професорима,  стручним  консултантима,  проф.  др  Јованом  Петровићем  и  проф.  Драганом  Кондићем, 
стручњацима за физичко васпитање,  проф. др Маријом Пецељ-Гец и проф.  др Јагодом Јоргом, стручњацима за 
дијететику.  За  време  свог  мандата  др  Чутовић  је  изградио  затворен  полуолимпијски  базен  и  увео  сателитску 
телевизију,  затим  основао  ТВ  Чигота,  оспособио  је  и  уредио  зимски  спортски  центар  Торник,  и  зачетник  је 
менаџмента у здравству Србије. 

Захваљујући развојном научном и стручном раду, Институт је постао наставна база Медицинског факултета за  
предмет балнеоклиматологија. Стручни и научни рад проф. др Милисава Чутовића посвећен је интерној медицини, 
посебно кардиологији, као и балнеоклиматологији. Објавио је четири монографије и преко седамдесет стручних и 
научних радова. Чутовић је ангажован и у наставном раду. 1998. године изабран је прво, за доцента а потом за 
професора  Медицинског  факултета  у  Београду,  за  предмет  балнеоклиматологија.  1999.  године,  изабран  је  за 
гостујућег професора Интернационалне последипломске школе за медицинске и биомедицинске студије а касније је 
именован за директора исте – за балнеологију, која делује у саставу Европског центра за мир и развој Универзитета 
за мир Уједињених нација. Крајем 2002. године изабран је за професора на Међународном факултету за спорт, за 
предмет кинезитерапија. 

Чутовић је члан већег броја стручних удружења. Боравио је на стручном усавршавању у иностранству, а највише 
на Универзитету Дјук у САД. Био је један од оснивача и председник Удружења бањских и климатских места Србије.  
У више мандата републички и савезни посланик, члан Председништва ЈОК-а. 

Поред великог успеха и резултата које је Чутовић остварио у здравству, подједнако велики успех и резултати се 
могу истаћи и у култури. Почетак укључивања у рад културе показује као гимназијалац у КУД-у Абрашевић у 
Чачку, а за време студија укључује се у рад КУД-а Медицинског факултета Јарац. 

За  двадесет  година  проведених  на  Златибору  дао  је  велики  допринос,  свим,  културним  и  туристичким 
програмима  и  манифестацијама.  У  две  највеће  манифестације  које  се  одржавају  на  Златибору,  Међународни 
фестивал МЕФЕСТ и Сабор народног стваралаштва Србије – Сабора трубача Западне Србије, поред материјалне 
помоћи  Института,  Чутовић  је  био  укључиван  у  организацијоне  одборе  и  у  истима  обављао  и  функцију 
председника. Његовом заслугом и разумевањем за културу на Златиборуиупросторима Чиготе, одржано је преко 
двадесет  ликовних  изложби  са  најзначајнијим  ликовним  ствараоцима  Србије  (од  Миће  Поповића,  Бербера  до 
Милића од Мачве), уметничких програма у којима су наступали наши највећи уметнички ствараоци из уметничке 
музике, мање форме позоришних представа, рецитали, песнички сусрети и позната манифестација под називом 
Туристички  цвет  у  организацији  ТСС,  Радио  Београда,  УРЕДЕС-а,  дневних  листова  и  Културно-просветне 



заједнице Београда. 

Институт, на чијем челу је био др Чутовић, био је донатор и спонзор већег броја објављених књига значајних 
писаца  Србије,  ликовних  колонија  на  Златибору  и  донатор  највеће  изложбе  која  је  одржана  на  Златибору  са 
експонатима из Народног музеја Београда. 

Последњих година МБ консалтинг, на чијем челу се сада налази др Чутовић, је донатор познатих трибина Лице 
града  КПЗ-Београда, часописа за позоришну уметност, драму, културу, науку  Драма, Српску савремену драму  у 
издању УДПС и КПЗ Београда као и многа издања Београдске књиге, међу којима је и књига Драгана Бабића Прича 
о Српској труби. 

Укратко, проф. др Милисав Чутовић, је развијао културу здравља, културу живљења, културу спорта и туризма... 


