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ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЗА ПЕРИОД 
2012.-2021.ГОДИНУ, СП“Парк буковичка бања“

У складу са чланом 54. Закона о заштити природе, („Сл.гласник РС“, бр.36/09 и 88/10 и 91/10 
исправка), 13.02.2013.године, у дневним новинама Новости, објављен је Јавни увид „Предлог 
Плана управљања Споменика природе,, Парк Буковичка Бања“2012.-2021.“. Увид у документ, за 
све заинтересоване стране, био је  омогућен сваког радног дана од 900 до 1400 часова, у просторијама 
ЈКП„Зеленило Аранђеловац“ и на веб страници ууц\у.јкр2е1епЈ1о.г5. у трајању од 30 дана,( 
11.02.2013. -10.03.2013. године).
У горе наведеном периоду,просторије ЈКП“Зеленило Аранђеловац“, посетило је само једно лице, 
господин Савић Милан, који је  у писаној форми, доставио, предлог, сугестију о озелењавању Парк- 
шуме „Звездара“.
Достављени допис, заведенје подбр.621, дана 12.03.2013.године .
Савић Милан је дописом указао да се у јужном делу Парка налази аутохтона, климатогена шума 

цера и сладуна, и да је“ Звездара“ у југозападном делу проређена сечом, храста и белог јасена, па 
предлаже, да се део Парк-шуме „ Звездара“, пошуми садницама цера (С)иегсит ГагпеКо), лужњака 
(О.гођиг), белог јасена, оскоруше и т д  са сугестијом да наведена локација може опстати, само ако 
се обнавља новим садницама, како би се очувала њена заштитна улога, (близина термалних извора). 
Разматрајући достављено, одговорна лице управљача, ЈКП“Зеленило Аранђеловац“, Јасна 
Новаковић,дипл.инг.п.а., у писаној форми, је  одговорило на дате предлоге Савић Милана: 
„Господине Савићу,
Обавештавамо Вас да је Идејни пројекат озелењавања Парка Буковичка Бања, завршен, и да ће 
после увида Завода за заштиту природе Србије, бити објављен на нашем порталу 
\у\у\у.јкрге1епЈ1о.г5. .
Уређење пејзажно обликовног дела Парка, „Звездара“, у концепту је ослоњен на обнављање 
аутохтоне вегетације, као што сте и Ви навели у допису са којим се у потпуности слажемо.
Хвала Вам што пратите наш рад.“
Горе наведени допис, као одговор, заведен је  под бр.979, и поштом је послат господину Савићу.

ОБР АЗ ЛОЖЕЊЕ:

Доношењем Уредбе о проглашењу „Парка Буковичка Бања“ Спомеником природе,
01.12.2011.године, Парк је стављен под заштиту као подручје II (друге) категорије, односно од 
великог значаја, са успостављеним режимом III степена, што је Управљачу, ЈКП“Зеленило 
Аранђеловац“, донело одређене обавезе и одговорност, (доношење Плана управљања у 
наредних десет година).

Јавни увид Плана управљања 2012.-2021.године, је завршен, (циљ је  био активно укључивање 
заинтересованих страна, у управљање самог подручја пре усвајања наведеног плана), али 
извештај показује да је интересовање корисника и осталих заинтересованих страна, било веома 
мало. Пошто је  документ постављен и на веб страну , очекујемо да ће најављена Јавна 
расправа, 15.03.2013.године, бити веома посећена.
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Доставити:
1. Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања,
2. Заводу за заштиту природе Србије,
3. Ребубличком Заводу за заштиту споменика културе Београд,
4. Заводу за заштиту споменика културе Крагујевац,

В.Д.Директор ЈКП“Зеленило Аранђеловац“

Милоје Вујановић, дипл.инг.
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