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ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ОД 12.03.2013. 

 

У просторијама Дома омладине у „Малој сали“,  дана  12.03.2013.године, у 11 

часова,   одржан је састанак који је организовао Управљач Споменика 

природе“Парк Буковичка Бања“, ЈКП“Зеленило Аранђеловац“, са цињем 

упознавања свих присутних, кроз План Управљања 2012-2021 и предлог 

Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби о активностима за очување, 

заштиту и унапређење наведеног подручја. 

Обраћајући се присутним званицама представници ЈКП“Зеленило Аранђеловац“, 

као Управљачи,  директор Милоје Вујановић и Јасна Новаковић, дипл.инг,п.а., су 

поздравили све присутне и пожелели им добродођлицу на састанак са следећим 

дневним редом: 

1. Паниране активности управљача у 2013. години и у средњорочном 

периоду  до 2021. године, 

2. Спровођење режима заштите и правила унутрашњег реда у заштићеном 

подручју Парка у контексту права на непокретностима и другим правима 

коришћења простора Парка и његових вредности, 

3. Обнављање функција парковских чесми са минералном водом. 

Састанку су присуствовали представници: 

 1. Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, 
Државни секретар господин др Срђана Белиј, Начелник  одсека госпођа 
Александра Дошлић, Шеф одсека госпођа Лидија Стевановић,  

 2. Општине Аранђеловац-Председник Општине господин Бојан 
Радовић,Заменика председника Општине господин др. Александар 
Дамјанић,члан већа господин Данко Перишић, Начелник одељења за 
имовинско-правне односе,грађевинарство и стамбене послове госпођа 
Јелена Стризовић са сарадником госпођицом  Александром  Лукић, 
дипл.архитектом. 

 3.Завода за заштиту природе Србије,Начелник одељења за природна добра 
госпођа Ерна Шеховац, Сарадник одсека за предеоне вредности, госпођа 
Марија Трикић. 

 4.Ребубличког Завода за заштиту споменика културе Београд, Директорку 
госпођу Миријану Андрић 

 5.Завода за заштиту споменика културе Крагујевац, Шеф службе за рад на 
техничкој заштити госпођу Јелену Ђусић са сарадницима господином  
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Зораном Јаглићем,дипл.архитектуре и господином Ђорђем Миловановићем, 
дипл.историчарем уметности 

 6.Специјалне болнице за рехабилитацију Буковичка бања, Директор 
господин др. Слободана Продановића 

 7.Смотре уметности „Мермер и звуци“, Директор господин Миодраг 
Фишековић 

 8.“Старог Здања“Д.О.О., Директор господин ДраганТодоровић и његова 
сарадница  госпођа Марина Товладујац, дипл.архитекта 

 9.Компаније“Knjaz Miloš“.A.D., Менаџер корпоративних послова господин 
Богдан Комленац, Менаџер развоја производа и геолошких истраживања 
госпођа Гордана Пајовић. 
 

Након представљања свих присутних и одгледаног прилога на прву тачку 

дневног реда, Паниране активности управљача у 2013. години и у 

средњорочном периоду  до 2021. Године, уследило је прво обраћање од стране 

представника  Завода за заштиту природе, Сарадника  одсека за предеоне 

вредности, госпође Марије Трикић, која је изнела основне податке о покретању 

иницијативе за заштиту и очување од стране Општине Аранђеловац и свих 

корисника,  да се Парк из деветнаестог века заштити, очува и унапреди, истичучи 

да Управљач то и чини, што показују промене у парку, обележавање, 

реконструкција трим стазе,... Израда Плана управљања, госпођа Марија наводи 

да: „ је корак у заштити, како се плански, кроз различите мере  планира шта ће се 

радити у парку, и у том смислу неопходно их  је и поштовати“ , док су обавезе 

Завода да неопходним  мишљењем и условима, као и сагласности надлежног 

Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, за добро II 

категорије од регионалног значаја, усмере поштовање донетог, због спровођења  

на најбољи начин.Затим је Госпођа Марија позвала све присутне да се обрате 

Заводу ако постоје неке нејасноће или су потребна додатна објашњења. 

Поздрављајући све присутне Заменик председника општине господина др. 
Александар Дамјанић, је изнео примедбу на приказан прилог у сегменту који 
приказује точилишта и точење у флаше кока-коле и других вода, а не у чаше 
износећи:“Ако желимо да будемо бања, требало би да туристи точе воду у 
чаше и да је тако дегустирају, то би било право и ако мора већ нека боца 
воде.Ја бих замолио, не зато што је поменути директор компаније ту, већ зато 
што је Компанија „Knjaz Milos“A.D., бренд који превазилази поменуту компанију, 
овај град и који је основао и бању и  град и захваљујући њему је основан овај 
прелепи Парк, да се ти делови уклоне“.Захваљујући се надлежном 
Министарству и Заводима на успешној сарадњи, господин Дамјанић је истакао 
да је до сада у Споменик природе од стране локалне самоуправе, уложено 
1.100.000 EU,  а да се озбиљност  у намери унапређења огледа и у 
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опредељењим средствима за 2013.годину у износу од 40.000.000,00 
динара, плус 10.000.000,00 динара за инвестиције:“ Одговорна локална 
самоуправа озбиљно схвата реконструкцију парковске површине и њено 
обнављање у стилу од пре 150 година из времена назива „краљевска бања“, уз 
поштовање струке и закона“. 
Из Завода за заштиту споменика културе Крагујевац, присутнима се обратио 
Шеф службе за рад на техничкој заштити госпођа Јелена Ђусић, која је истакла 
да постоји добра сарадња са Општином Аранђеловац са којом је у току 
припрема Студије о заштити непокретних културних добара на територији 
насељеног места Аранђеловац са селом Бања и Буковик, када је разматрана и  
неопходност израде Плана детаљне регулације за Споменик природе“Парк 
Буковичка бања“, уз сарадњу са Заводом за заштиту природе Србије.Наводећи 
да надлежност Завода подразумева сва непокретна културна добра, 
инфраструктуру, ремоделацију постојећих објеката киоска, скулптура, објекта 
„Бивета“, ознака у парку, реконструкцију Специјалне болнице и других објеката 
укључујући и Хотеле „Старо Здање“, „Шумадију“, отворено купатило, која 
захтевају опсежније интервенције, госпођа Јелена је изразила жаљење због 
велике девастације  и навела:“Ми бринемо о целом простору као урбанисти, а 
са друге стране бринемо о појединачним објектима као архитекте конзерватори 
и историчари уметности“.Госпођа Ђусић је истакла да је у плану подизање 
категорије и значајаСпоменика природе уз сарадњу са Републичким Заводом 
уз поштовање постојећих пројеката Института „Кирило Савић“. 
Директорка Републичког Завода за заштиту споменика културе, госпођа 
Миријана Андрић, обраћајући се скупу, је истакла да одавно постоји тенденција 
категоризације свих Бања у Србији и да би Буковичка бања могла бити II 
категорије од великог значаја или III категорије од изузетног значаја за 
Републику Србију:“ што би била одлука стручних тимова и неке веће анализе, 
која би се везала за друге надлежне Заводе“, изразивши наду у добру будућу 
сарадњу. 
Државни секретар господин др.Срђан Белиј, обраћајући се скупу, је изнео да 
постоји добра сарадња са Управљачем који има пуну подршку и разумевање 
Министарства, и да се нада и будућој успешној сарадњи“уз смањење броја 
проблема, пропорционално инвестицијама које могу да помогну уређењу бање 
до краја уз обнављање објеката од историјског значаја“.Господин Белиј је 
навео да Министарство сваке године преко субвенција, финансијски учествује у 
реализацији дела плана на годишњем нивоу, али изразио и веровање да 
приватни капитал који на: “велика врата куца и улази у бању“, ће имати 
разумевања за: „ заштиту и очување бањског простора и парка, природног 
ресурса и дела природне баштине Србије, јер су оне наш понос“.Господин 
Белиј је истакао да иако смо у великом заостатку у развоју бања, ипак се 
њихова функција огледа кроз развој туризма уз експлатацију термоминералних 
вода. 
Скупу се обратио и директор  Смотре уметности „Мермер и звуци“, господин 
Миодраг Фишековић, који је након поздрављања свих присутних, отворио још 
једно веома важно питање о постављању скулптура на површину Споменика 
природе, истичући да:“ се сваке године у оквиру ове манифестације направи 
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 3-4 нове, а да је проблем њихово постављање на површини парка.“Ове године 
нам долази изузетно значајан светски вајар, један од три најбоља светска  
вајара, Чарлс Дикон из Енглеске“, па је навео да је неопходно да се у што 
краћем року постигне договор око заједничког интереса без непотребне 
тензије.Господин Фишековић је најавио још један веома значајан пројекат, 
осветљавање скулптура , са предлогом да он буде заједнички рад Завода, 
Управљача и Смотре. 
По завршеном обраћању директора Миодрага Фишековића, Начелница 
одељења госпођа  Александра Дошлић, упутила је питање истом:“Да ли 
постоји план о броју скулптура и места постављања у неком наредном 
периоду?“Одговор је био да не постоји, али да се у току године уради у просеку 
по 3 скулптуре у задњих 48 година, а од тога је 70 на простору Споменика 
природе, укупно 90 на подручју града, а у депоу око 300 скулптура, али да се не 
планира постављање свих њих,а од постављених би требало одлучити да ли 
заслужују да ту остану или би их требало заменити другим, вреднијим. 
Из приватне компаније“Старо Здање“Д.О.О., окупљенима се обратио директор 
Драган Тодоровић, правећи увод на веома сликовит начин о будућој 
сарадњи.Господин Драган је најавио велики обим радова на купљеним 
објектима:“Старо Здање“, „Шумадија“, „Аркаде“, „Отворени базен“ и две зграде 
до Ул.Мишарске, као и изградњу новог хотела који би обухватио место 
садашњег базена, заједно са две зграде до Мишарске улице, „за које постоје 
услови, мишљења и одобрења Републичког Завода за заштиту споменика 
културе.Господин Тодоровић наводи да је и досадашња изградња хотела 
„Извор“, дала успешну сарадњу, па се нада исто тако успешној и будућој.Као 
проблеме који ће се јавити, истиче реконструкцију водовода, струје, 
канализације, која се улива у кишну канализацију реке Кубршнице, али и кишне 
канализације, што сматра првом додирном заједничком тачком.Као другу 
додирну тачку, господин Тодоровић наводи, билборд који је постављен у 
Парк“Буковичка бања“, по његовим речима, „јер урадили смо шта смо урадили 
и како смо урадили“, а сада би га требало осветлити, а на давно упућене 
дописе Заводима, још није послат одговор.Наводећи да ће један од проблема 
бити и коришћење земљишта око хотела за функционисање објеката, истиче 
да већ сада,“ Метро паркинг“, који користи паркинг површине, поставља питање 
око надокнаде за изгубљени простор за наплату.Директор Тодоровић је изнео 
и идеју о  плановима око озелењавања:“Планирамо да заједно са зеленилом 
и свим осталима, осмислимо адекватно озелењавање, да га препородимо 
променом кота, новим затрављивањем, уз демонтирање стаза, постојећих 
асфалтних, са постављањем природног камена“, предлог је да се можда ураде 
тргови са бистама знаменитих људи, истичући посебно програм Spa i 
Wellnessa, који би био као у Европи.Пошто све наведено би захтевало и 
огромна улагања, која по бизнис плановима, укључујући много мањи смештајни 
капацитет, није исплативо у наредних 50 година, после чега се за хотеле 
предвиђа амортизација, нови комплекс би био део хотела „Извор“ као 
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допунским садржајем, депаданси за смештај на месту базена, „Салом 
Кнежева“ за одржавање састанака на највишем нивоу, Wellness i Spa центар 
спојени  
 
пасарелом адекватног архитектонског облика, али и одређена количина 
минералне воде, која се за Хотел“Извор“ обезбеђује из нове бушотине са  
експлатационим правом, јер са Компанијом“Knjaz  Milos“A.D., није постигнут 
договор о коришћењу  већ постојећих бушотина.Уз најаву великих копања у 
парку, господин Тодоровић се ипак нада успешној сарадњи са свим 
заинтересованим корисницима. 
Председника Општине господин Бојан Радовић, обраћајући се скупу, 
поздравио је све присутне:“Захваљујемо се што сте у овом броју дошли да 
подржите идеју, да Буковичка бања, буде поново оно што је накад била, 
препознатљива“, након чега је најавио да ће се у Хотелу „Извор“, одржати Спа 
самит бања Балкана од 5. до 8. септембра, на коме ће се:“ говорити о 
аутентичном здравственом туризму и гостима из окружења, биће 
представљено термално благо и достигнућа Буковичке бање“.Истичући 
увођење стандарда квалитета, без угрожавања аутентичности саме бање, 
напомиње да је део туристичке понуде и лепа главна улица, чија је 
реконструкција у току, као и реконструкција фабрике воде са најмодернијом 
технологијом пречишћавања.Захваљујући се надлежним Заводима на 
сарадњи, господин Радовић је изразио наду у будући развој и инвеститора који 
је препознао потенцијал саме бање и који ће помоћи да се Бања врати где је и 
била пре 200 година.  
Начелника одељења за имовинско-правне односе,грађевинарство и стамбене 
послове госпођа Јелена Стризовић, која је поздрављајући присутне, најавила 
израду Плана генералне регулације за подручје општине, истичући да 
проблеми који ће се јављати у Споменику природе, ће најбоње бити решавани 
израдом Плана детаљне регулације, што је препознао и Управљач који је 
предвидео израду овог плана годишњим програмом План управљања за 
2013.годину.Изразивши жељу за превазилажењем овог проблема будућих 
реконструкција на површини Споменика природе и евентуалне изградње, која 
садашњим плановима није дозвољена, госпођа Стризовић сматра да ће у 
сазиву следеће Скупштине, бити донета одлука о изради Плана детаљне 
регулације и да ће након одређивања обрађивача и услова надлежних Завода, 
у најскорије време план бити урађен. 
 
Након дискусије по првој тачки дневног реда, најављена је друга, Спровођење 
режима заштите и правила унутрашњег реда у заштићеном подручју 
Парка у контексту права на непокретностима и другим правима 
коришћења простора Парка и његових вредности, и други прилог. 
Директор ЈКП“Зеленило Аранђеловац“, обраћајући се присутнима након другог 
прилога, је нагласио да би сви корисници, само уз исте критеријуме, којих би се 
сви корисници придржавали, могла се постићи права заштита, а Правилник о 
унутрашњем реду и чуварској служби, који се налази у завршној фази ће 
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дефинисати конкретне процедуре уз сагласност са Законом и 
условима Завода. 
Из Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, 
обраћајући се скупа, Шеф  одсека госпођа Лидија Стевановић је објаснила да  
 
је проглашењем ЈКП“Зеленило Аранђеловац“, Управљачем, оно добило 
одређена права и обавезе у које спада и поменути Акт о чуварској служби и 
унутрашњем реду.Госпођа Стевановић је истакла, да се у Министарству, где се 
поменути Акт и налази, прилично детаљно разматра сам документ и гледа се 
да ли је он усклађен са Законом о заштити природе и са Актом о 
проглашењу.“Као веома важан документ, дословце, сви корисници простора, 
морају се придржавати правила унутрашњег реда и поштовати чуварску 
службу, чије су обавезе предвиђене чланом 110. Закона о заштити природе“. 
 Из Завода за заштиту природе Србије,Начелник одељења за природна добра 
госпођа Ерна Шеховац, поздрављајући домаћинову јединствену идеју о 
окупљању свих корисника  и цео скуп, наводи:“ да је велика сарадња и 
сагласност постојала са локалном самоуправом и другим Заводом, од времена 
проглашења подручја Буковичка бања, Бањом, а касније и Парк Буковичка 
Бања, Спомеником природе, али да је Завод за заштиту природе у обавези по 
Закону о заштити природе, да пропише и одређене мере, које су  непопуларне 
и за некога, можда, на први поглед изгледају ограничавајуће за било какав 
развој, али ми мислимо да оне то нису“.У даљем излагању госпођа Шеховац је 
навела да се Завод определио за III степен заштите:“ зато што је Парк 
истовремено и парк и бања и просторно-културно историјска целина и 
подразумева неку туристичку понуду као жива ствар, укључујући и традицију 
одржавања манифестације „Мермер и звуци““, али да је потребно поштовати 
мере заштите, да би се очувао природни амбијент и природне вредности самог 
парка, због чега је он и проглашен Спомеником природе. 
 
Након најаве треће тачке дневног реда, Обнављање функција парковских 
чесми са минералном водом, и одгледаног прилога, скупу се обратио испред 
Специјалне  болнице за рехабилитацију Буковичка бања, Директор господин 
др. Слободан Продановић, који је поздрављајући присутне и Управљача, дао 
подршку свим радовима које Управљач предузима: „са великом озбиљношћу 
од проглашења Парка Буковичка бања, Спомеником природе“.Господим 
Продановић је затим све присутне упутио у делатности саме болнице 
наводећи:“Специјална болница је здравствена установа, која користи природно 
лековити фактор у лечењу пацијената, и као таква, даје основ једном 
географском подручју, да постане и бања, по Закону о бањама“.Објашњавајући 
значај воде за побољшање здравственог стања људи, сматра да је бања 
значајна за даљи развој и да интерес Специјалне болнице иде у правцу 
прилагођавања садашњим и неким будућим потребама, да би оно што каже 
струка ускладили са даљим, нормалним функционисањем свих корисника 
Парка.Спомињући „Павиљон Књаз Милош“, чија је реконструкција обећана на 
прослави 200. година Бање, од стране Компаније“Knjaz Milos”A.D. и око чега 
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нису постигнути коначни договори, постављено је питање о даљем 
раду у том правцу.  

Из Компаније“Knjaz Miloš“.A.D., скупу се обратио  Менаџер корпоративних 
послова, господин Богдан Комленац, поздрављајући све присутне у име 
Компаније, након чега је изнео податке:“ Компанија“Knjaz Milos”A.D., 
директно учествује у буџету Општине са неких 700.000-800.000 ЕУ, 
индиректно то је износ од неких 3.000.000-4.000.000 ЕУ“, и мишљења је да,“ 
је лепо што локална самоуправа је спремна да подржи велике планове које 
инвеститор“Старо Здање“Д.О.О., има, али да ни њих ни било кога другог 
инвеститора, не би требала да подржава на штету већ постојећих 
компанија, које у Аранђеловцу раде дуги низ година.“Господин Комленац је 
навео да постоје одређени проблеми у раду Компаније, „која је спремна да 
кроз један добар партнерски однос са локалном самоуправом, пронађе  
решења за проблеме који компанију много оптерећују и да би тако и остали 
захтеви за унапређење и даљи развој града укључујући и Павиљон“Књаз 
Милош“ и рукометни клуб“Књаз Милош“, преусмеравањем средстава које 
компанија већ одваја, били решиви“.Представник Компаније је изразио и 
заинтересованост за учешће у пројектима везаним за Парк“Буковичка 
бања“, али само до нивоа који не би угрозио пословање Компаније“, 
изражавајући сумљу у будуће пословање наводећи:“Да би могли да Вам 
помогнемо  у свему што град жели да направи, помозите и Ви нама, да 
послујемо стабилно и успешно и на тај начин ће Општински и Републички 
буџет бити пунији.“Господин Комленац је затим затражио „Правилник“ на 
увид, како би Компанија могла да оцени у којој мери би тај захтев о 
експлатацији одређене количине воде, утицао на даљи рад Компаније.На 
крају обраћања, господин Комленац је навео:“Да су спремни, вољни и 
разумни, да причамо о свему, не на нашу штету и предуслов за све је да 
решимо неке постојеће проблеме које имамо.“ 

    Госпођа Пајовић,  Менаџер развоја производа и геолошких истраживања је 
поздрављајући скуп, се придружила ставу господина Комленца:“Количина 
минералне воде које постоје су дефинисане,  јасне, обавеза оног што је било 
према деобном билансу је према Специјалној болници и оне се поштују“, 
такође се позивајући на увид у „Правилник“ да би се видела количина воде која 
се потражује. 
Из Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, 
скупу се обратила Начелница одсека, госпођа  Александра Дошлић, како би 
још једном појаснила да је:“Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби, 
документ који дефинише понашање у самом заштићеном подручју“, наводећи 
да у њему није дефинисано ништа ван тога.Госпођа Дошлић је затим испред 
Министарства, позвала све заинтересоване кориснике на Јавни увид и Јавну 
расправу, 15.03.2013. у 10 часова, „јер је то прилика која пружа свим 
заинтересованим странама да се укључе у управљање самог заштићеног 
подручја“, након чега је подсетила на још један важан документ, који такође 
треба да се изради у складу са Законом, чланом 70. Закона о заштити природе, 
а то је Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја, што ће бити  
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достављено од стране Управљача свим заинтересованим странама 
пре усвајања. 
 
     

 

  
Заменик председника општине господин др. Александра Дамјанића је изразио 
разумевање става Менаџера корпоративних послова, господина Богдана 
Комленца из Компаније“Knjaz Miloš“.A.D. и похвалио њихову друштвену 
одговорност и значај кроз активности које су и сами навели, као и уверење да 
ће се кроз посебну радну групу, решавати поменути проблеми јер су они бренд 
града и жељени партнери. 
Након излагања свих присутних, скупу се још једном обратио,  Државни 
секретар господина др Срђан Белиј,  испред  Министарство природних 
ресурса, рударства и просторног планирања, рекавши:“Ово је лепа прилика да 
се сви окупимо и упознамо, ради неких даљих будућих облика 
сарадње“.Господим Белиј је истакао да је Управљач у некој врсти обавезе да 
формира Савет корисника:“што би био сличан скуп овом, али генерално, може 
бити једно оперативно тело, где би био по један представник од сваког 
заинтересованог корисника на овом простору“, који би по речима Државног 
секретара, сагледавали проблеме и давали предлоге за њихово решавање. 
 
Још једном, обраћајући се свим присутнима, представници ЈКП“Зеленило 
Аранђеловац“ су се захвалили на учешћу.  
Усвојени закључак  је саставни део овог записника, који је рађен на основу 
тонског снимка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Израдио: 
 
Јасна Новаковић, дипл.инг. 
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На састанку одржаном 12.03.2013.године у Малој сали Дома омладине, донет је: 

ЗАКЉУЧАК 

О КОРИШЋЕЊУ И ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ“ПАРК БУКОВИЧКА БАЊА“ 

1.Предлаже се формирање Савета корисника, оперативног тела, у коме би 

чланови били изабрани од стране свих корисника, по један члан, који би 

учествовао у раду Савета, био контактиран од других чланова из Савета, али и 

обавештавао своје надлежне о раду и закључцима, до којих би се долазило 

анализом текућих проблема и предлогом за њихово решавање на брз и ефикасан 

начин. 

Чланови Савета би били следећи корисници: 

 Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања, 

 Општина Аранђеловац, 

 3.Завод за заштиту природе Србије, 

 4.Ребублички Завод за заштиту споменика културе Београд,  

 5.Завод за заштиту споменика културе Крагујевац,  

 6.Специјална болница за рехабилитацију Буковичка бања,  

 7.Смотра уметности „Мермер и звуци“,  

 8.“Старо Здање“Д.О.О.,  

 9.Компанија“Knjaz Miloš“.A.D.  

2.Општина Аранђеловац ће образовати Савет корисника и заказати прву 

конститутивну седницу, најкасније до 20.04.2013.године. 

3.Закључак доставити: 

 Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања, 

 Општини  Аранђеловац, 

 3.Заводу за заштиту природе Србије, 

 4.Ребубличком Заводу за заштиту споменика културе Београд,  

 5.Заводу за заштиту споменика културе Крагујевац,  

 6.Специјалној болници за рехабилитацију Буковичка бања,  

 7.Смотри  уметности „Мермер и звуци“,  

 8.“Старом Здању“Д.О.О.,  

 9.Компанији“Knjaz Miloš“.A.D.  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

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. 

Циљ састанка одржаног 12.03.2013. године, био је упознавање свих 

заинтересованих страна, корисника са садржајем Плана управљања 2012.-

2021.година, због активног укључивања у управљање самог подручја, али пре 

усвајања наведеног плана, чији је Јавни увид и Јавна расправа, најављена 

15.03.2013.године. 

Теме састанка, које су базиране на кључним питањима активности, очувања, 
уређења, презентације и коришћења Споменика природе, отвориле су 
постојање низа  проблема, који би по мишљењу надлежног Министрарства, 
Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, и 
мишљењу корисника, боље сагледавали и једноставније решавали у оквиру 
радне групе. 
Због горе наведеног, предлаже се формирање Савета корисника, чијем 
формирању  ће приступити Општина Аранђеловац. 
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Милоје Вујановић, дипл.инг. 

 
 


