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 I. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЗА СЕДИШТЕ ФОНДАЦИЈЕ  

 

 

 

 Фондација је у 2014. години од локалне самоуправе на јавном конкурсу 

обезбедила локацију на КП бр. по основу уговора о закупу на неодређено 

време. На предметној локацији се планира изградња привременог објекта - 

брвнаре. За изградњу објекта према оквирној предрачунској вредности 

потребно је приближно 10.000 ЕУР. Идејни пројекат за изградњу ће 

обезбедити Пансион Радгост као свој прилог. Потребна грађа ће се 

обезбедити као донација. У ту сврху ће координатор пројекта, Милена 

Јанковић поднети захтев за донацију ЈП „Србијашуме“ ШУ Бољевац и обратити 

се другим физичким лицима за донацију. Цреп и део грађе ће Милена 

Јанковић донирати са свог објекта у улиции Првомајска бб. 

 

 Остатак средстава ће се обезбедити из донација било буџета РС или 

физичких лица. 

 

 Рокови: 

 

 - до 10.04.2015. оверен пројекат и предата документација за 

грађ.дозволу.  

 

 

 

 

 

 II. НАСТАВАК АКТИВНОСТИ НА ПРОМОЦИЈИ РТЊА  

 

 

 

 У 2014. години Фондација је вршила промоцију преко председника УО и 

дељењем флајера. Такође, о Ртњу је урађен документарни филм у продукцији 

Застава филма. Веб сајт на адреси www.rtanjdobrenade.com је све време био 

активан. Традиционално, промоцију Ртња врши и сајт Дух Ртња. Велику пажњу 

привукла је и ФБ страница Пансиона Радгост, као и странице Ртањ древна 

пирамида и друге групе. 

 

 Фондација је на Цвети 2014. учествовала у манифестацији коју је 

организовала општина Стари град у Београду, где је представила своје 

активности кроз дељење флајера, извођење перформанса са магарцем, причама 

о Ртњу, и малу „ад хок“ такмичење у сликању на коме су деца на тему Ртња 

правила цртеже. 

 

 За 2015. планира се одржавање сајта, наставак активности на штампању 

пропагандног материјала, на дан 22.04.2015. за дан планете Земље, 

фондација планира свој штанд где ће се људима причати прича о Ртњу и 

делити пропагандни материјал. 



 

 На дан Светог Јована биљобера, 07.07.2015. планира се да се у 

организацији фондације организује поход на Ртањ са кратким курсом о 

лековитом биљу и начину брања, са професионалним водичем и организованом 

заједничком трпезом.  

 

 

 

 

 

 III. ПРОЈЕКАТ УРЕЂИВАЊА НАСЕЉА РТАЊ  

 

 

 

 Од средстава која ће се обезбедити из Буџета општине, буџета РС и 

појединачних донација, фондација има намеру да у сарадњи са другим 

државним институцијама, организује акције на уређивању насеља Ртањ. 

Планира се да се у максималном обиму укључи локално становништво чиме би 

се локално становништво радно ангажовало, где би се постигло да се ублажи 

утицај економске кризе на локално становништво, а такође би се и постигло 

да само насеље изгледа боље и примамљивије за туристе. 

 

 1. Акција чишћења канала и јаркова око улица, приближне дужине 6км. 

Укључило би се најмање 10-15 људи са потребном механизацијом и опремом. 

Фондација би обезбедила стручни надзор над извођењем радова и контролу 

утрошка средстава и материјала. Читава акција би се извела у сарадњи са 

центром за социјални рад и локалном самоуправом и јавним комуналним 

предузећем. 

 

 2. Трасирање и изградња трим-стаза. Планира се, трасирање, чишћење, и 

постављање мобилијара на неколико траса од којих су најважније: Чучин 

камен (988мнв), Црквиште Свети Јован, до пећине владике Гидеона (1.058м). 

Уколико би се постигла сагласност са Милениум групом, као закупцем, у 

оквиру ове акције би се успоставила сарадња и трасирале стазе у оквиру 

парка Грете Минх. 

 

 3. Побољшање јавне расвете у насељу. Ово питање спада у делатност месне 

заједнице и локалне самоуправе, али будући да се годинама није ништа 

радило на томе, фондација планира да у свој финансијски план убаци и ову 

позицију, па ако би се обезбедила средства, читаву акцију би организовали 

преко месне заједнице и надлежних институција уз спровођење закона о 

јавним набавкама и законску тендерску процедуру. 

 

 4. Ремонт био-пречистача. И ово питање спада у ресор локалне самоуправе, 

али би се слично претходној ставци затражила средства из буџета РС и 

надлежних министарстава те би се кроз законску процедуру извршила 

реконструкција система за одвод отпадних вода и ремонт био-пречистача.  

 

 

 

 

 

 IV. РЕГУЛАРНЕ АКТИВНОСТИ ФОНДАЦИЈЕ  

 



 

 

 По обезбеђивању средстава и оформљењу просторија фондације, планира се 

да се са Председника управног фондације заснује стални радни однос, макар 

уз минималну накнаду. Обавезе председника би биле стална координација са 

члановима управног одбора који су ван Ртња, организовање седница и стална 

промоција Ртња као туристичке дестинације. 

 

 У току лета (последња недеља августа) би се организовали дани фондације, 

скуп бајкера и успон на планину. Пратећа активност би био музички 

фестивал, са намером да он постане традиционални. 

 

 Кроз активности фондације планирамо да анимирамо локалне произвођаче 

меда и здраве хране на пословима атестирања и успостављања бренда „храна 

из божије баште“, у складу са ХАЦЦП и осталим стандардима.  

 

 

 

 

 

 ПОМОЋ ФОНДАЦИЈИ  

 

 

 

 

 

 Људи Добре Воље који осете потребу, жељу, позив, да новчано помогну 

нашем раду, могу то урадити уплатом на наш, фондацијски рачун  

 

Фондација "РАТЊА ДОРБЕ НАДЕ" текући рачун број 205 - 183432 - 73  

 

 

 На овај начин прикупљена средства би се директно, потпуно и безусловно 

користила за подршку и спровеђење пројеката и акција за добробит Ртња, 

ширење истина о његовим вредностима, заштити и очувању његових природних 

и историјских богастава и побољшања ширег информисања о његовим 

особинама.  

 

 

 

 

 Управни Одбор Фондације Ртањ Добре Наде 


