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З  А  П  И  С  Н  И  К 

 
 Са конститутивне, оснивачке, седнице Савета Споменика природе“Парк Буковичка 
Бања“, (оснивача Скупштине општине Аранђеловац и Управљача Јавног комуналног 
предузећа“Зеленило Аранђеловац“), одржане 25. 04. 2013. године у малој сали Дома 
омладине у  Аранђеловцу, са почетком у 12 сати. 
 Седници присуствују : 

 Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања; 

 Општина Аранђеловац, заменик председника Општине др.Александар Дамјанић, 
члан већа, др.Оливера Перишић, Одељење за имовинско-правне односе, 
грађевинарство, урбанизам и стамбене послове, Александра Лукић-дипл.арх.; 

 3.Завод за заштиту природе Србије; 

 4.Ребублички Завод за заштиту споменика културе Београд, Миријана Андрић, 
директор;  

 5.Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, Јелена Ђусић. дипл.арх.-
конзерватор; 

 6.Специјална болница за рехабилитацију Буковичка бања, др.Слободан 
Продановић, директор; 

 7.Смотра уметности „Мермер и звуци“, Фишековић Миодраг, директор; 

 8.“Старо Здање“Д.О.О., Драган Тодоровић, директор; 

 9.Компанија“Knjaz Miloš“.A.D., Босиљка Здравковић- дипл.инг.геологије, Татјана 

Марковић-дипл.ецц., Гордана Пајовић-дипл.инг.технологије; 

 10.Јавно комунално предузеће“Зеленило Аранђеловац“-Управљач, Милоје 

Вујановић- директор, Јасна Новаковић-дипл.инг. Шумарства за п.а.. 

 

     Д н е в н и    р е д 
 

1. Избор председника, заменика председника и секретара Савета Споменика 

природе“Парк Буковичка Бања“; 

2. Договор о будућем раду Савета; 

3. Разно. 

Т о к     с е д н и ц е 

1.ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА : 

Уводно образложење дао је др.Александар Дамјанић, заменик  председника Општине 

Аранђеловац, (испред оснивача Савета), који је поздравио све присутне и подсетио на 

закључак са састанка од 12.03.2013., на коме је утврђена неопходност постојања 

консултативног тела због великих проблема који постоје на површини Споменика 

природе“Парк Буковичка Бања“, и на коме је усвојен предлог за оснивање Савета, тела, 

које би анализом текућих проблема, давало предлоге за њихово решавање на брз и 

ефикасан начин. Дајући предлог имена Савета, Савет Споменика природе“Парк 

Буковичка Бања“, који је једногласно усвојен, господин Дамјанић је навео велико улагање 
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и подршку Општине у очувању и унапређењу Споменика природе, као и тежњу ка 

врхунском туризму, још једном се захваљујући свим присутнима на одзиву. 

Испред Јавног комуналног предузећа“Зеленило Аранђеловац“, поздрављајући све 

присутне, Јасна Новаковић-дипл.инг., је подсетила на циљеве којима би се Савет 

руководио и који би подразумевали оперативно функционисање корисника и 

заинтересованих страна, уз очување, уређење, презентацију  и контролисано 

комерцијално коришћење Споменика природе“Парк Буковичка Бања“. 

Поздрављајући све присутне директор Јавног комуналног предузећа“Зеленило 

Аранђеловац“, Милоје Вујановић, дао је предлог по првој тачки дневног реда у 

следећем саставу: 

-Председник Савета:др.Александар Дамјанић; 

-Заменик председника: Милоје Вујановић, дипл.инг.; 

-Секретар Савета:Јасна Новаковић, дипл.инг.. 

     Предлог представника Управљача, је прихваћен без дискусије и примедби. 

2. ДРУГА  ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА :  
 
Након конституисања Савета, уследио је разговор око будућег рада. 

Представници Завода за заштиту споменика културе из Београда и из Крагујевца, 

(Републичког и Покрајинског), госпођа Миријана Андрић и госпођа Јелена Ђусић, 

објасниле су да сарадња корисника и заинтересованих страна је неопходна, како би се 

избегли проблеми око давања мишљења и сагласности на достављене захтеве у вези 

Споменика природе и од самог почетка рад на унапређењу усмерио у прихватљивом 

смеру, (без евентуалних неслагања оба Завода), уз избегавање евентуалних неспоразума 

или судских процеса, што би одложило сваку планирану реализацију.Такође је истакнуто 

да је постојећа заштита веома значајна, али и да будући планови иду у смеру 

категоризације од стране Завода за заштиту споменика културе. 

Најављена је израда Пословника о раду Савета, за следећи сазив, од стране 

председника Савета Споменика природе“Парк Буковичка Бања“, и подељен је радни 

материјал, (достављањем траженог, дефинисаће се  проблеми корисника и мишљења о 

најефикаснијем начину рада, у циљу  предузимања неопходних  активности). 

3. ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА : 
 
Директор „Старо Здање“Д.О.О., Драган Тодоровић, изнео је Савету да радови на 
приватизованим објектима, хотелима „Старо Здање“ и „Шумадија“, су већ требали да 
почну и да се сада одвијају само унuтар самих објеката, (чишћење терена од нечистоћа), 
а да би велики грађевински радови били започети, неопходне су им дозволе свих 
надлежних институција којима су већ поднети захтеви за услове и мишљења.На питање 
управљача, господина Милоја Вујановића,  да ли је захтев о наведеном поднет и у 
ЈКП“Зеленило Аранђеловац“, дат је негативан одговор, чиме се још једном потврдило, да 
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је неопходно постојање једног оперативног тела, Савета, које би појаснило и процедуру 
поступања у оквиру садашњих односа.  
 
Захваљујући се учесницима, председник и заменик Савета су размотрили питање 
дневница за учеснике Савета, рекавши да ће се то решавати заједно са радом Савета, 
због процедуре усвајања једног таквог питања и да ће чланови бити о томе благовремено 
обавештени, такође наводећи да документа Савета неће бити са деловодним бројем, јер 
се ради о саветодавном телу, (одредиће Пословник о раду Савета), али да ће имати 
печат Општине, чиме ће се потврђивати веродостојност основаног тела. 
Секретар Савета је, разматрајући време одржавања следећег сазива са осталим 
члановима, закључио да је хитност око радног састанка конституисаног  Савета, велика и 
замолио да радне материјале, (тражене податке), доставе што пре електронским путем, 
како би се припремио неопходан материјал и одредило тачно време и место одржавања 
следеће седнице, (као оквирно време, у зависности од оперативног рада чланова Савета, 
одређен је датум после празника од 15. до 20. маја). 
У прилогу  је евиденција присутних чланова. 
 
 
Седница је завршена у 13,30 сати. 
 
 
ЗАПИСНИК ВОДИО:     ПРЕДСЕДНИК САВЕТА: 
Јасна Новаковић       Александар Дамјанић 

 

 


