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ЗАПИСНИК 

Са четврте седнице Савета Споменика природе“Парк Буковичка Бања“,  одржане 14.11.2013., у 

малој сали Општине Аранђеловац са почетком у 11
00

 сати. 

Седници присуствују: 

 Општина Аранђеловац: председник Општине Бојан Радовић, заменик  председника 

Општине и председник Савета др. Александар Дамјанић, Одељење за имовинско-правне 

односе, грађевинарство и стамбене послове, начелник Јелена Стризовић и Александра 

Лукић, дипл.архитекта, Данко Перишић, члан општинског Већа и Оливера Перишић; 

 Завод за заштиту природе Србије,начелник одељења за геодиверзитет, др.Душан Мијовић; 

 Републички Завод за заштиту споменика културе Београд, конзерватор саветник, Гордана 

Митровић; 

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

 Специјална болница за рехабилитацију Буковичка бања, директор Слободан Продановић; 

 Компанија“Knjaz Miloš“.A.D., геолог Босиљка Здравковић; 

 Народни Музеј Аранђеловац, директор Зорица Петровић; 

 Јавно комунално предузеће“Зеленило Аранђеловац“, директор и заменик председника 

Савета, Милоје Вујановић, и секретар Савета, Јасна Новаковић, дипл.инг.Шумарства за п.а. 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са треће седнице Савета СП“Парк Буковичка Бања“; 

2. Презентација решења реконструкције зелених површина СП“Парк Буковичка Бања“   

3. Разматрање предложених активности  управљача, поводом стављања у функцију пет чесми 

минералне воде; 

4. Разно. 

Ток седнице: 

Поздрављајући све присутне чланове и остале присутне, председник Савета др.Александар 

Дамјанић, отворио је четврту седницу Савета СП“Парк Буковичка Бања“, констатујући одсуство 

члана из Завода за заштиту природе Србије Марије Трикић, помоћник директора,  из Завода за 

заштиту споменика културе у Крагујевцу архитекте конзерватора Јелене Ђусић и директора 

„Старо Здање“ Д.О.О. Драгана Тодоровића. 

Председник Савета др.Дамјанић је упознао присутне са предлогом дневног реда позивајући 

чланове да дају предлог измена и допуна.Пошто предлога за измену и допуну дневног реда није 

било, констатовано је да се дневни ред  једногласно усваја. 

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: 

Отварајући прву тачку дневног реда, председник Савета, др.Дамјанић је констатовао да су чланови 

упознати са записником, који је послат и електронским путем, а затим их позвао да дају предлоге 

за измене и допуне, којих је било, (Др.Душан Мијовић је дао предлог да се Записник са Седнице 

Савета не пише стенографски као до сад, већ у нацртима, а пошто постоји снимак диктафоном, да 
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се свима који су заинтересовани он накнадно  достави), што је прихваћено, након чега  је прва 

тачка дневног реда усвојена једногласно.  

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: 

Кроз презентацију управљача, (Јасна Новаковић, дипл.инг за п.а.), дат је преглед планираних 

активности на зеленим површинама у СП“Парк Буковичка Бања“, (Идејно решење реконструкције 

зелених површина СП“Парк Буковичка Бања“), као и новине које ће оне донети.Први пут су 

зелене површине представљене кроз три D приказ и виртуелном шетњом кроз пет кадрова, (зона 1-

„Шарена капија“, зона 2-„Фонтана“, зона 3-„Шеталиште“, зона 4-„Парк пријатељства“, зона 5-

„Талпара“), присутни су на пластичан начин, могли да сагледају Идејно решење, које је рађено на 

основу услова и уз консултације са надлежним Заводима. 

Циљ презентације је био, упознавање свих корисника и заинтересованих страна са Идејним 

решењем, уз очување концепта и  поштовање заштите, реконструкције и ревитализације СП“Парк 

Буковичка Бања“, пре израде Главног пројекта и  Плана детаљне регулације, о чијој је изради 

Скупштина донела одлуку, како би се тимским радом, планиране активности свих корисника 

усагласиле. 

Кроз дискусију која се развила, разматрана је израда ПДР-а за СП“Парк Буковичка Бања“, рокови 

и материјали које  је неопходно урадити, ( Студија заштите културе СП“Парк Буковичка Бања“ 

која би садржала и део који  би се односио на скулптуру у Парку, експертиза и предлог будућег 

правца развоја; Елаборат ревизијеМануала, са проценом животне виталности и материјалне 

вредности дендроматеријала у СП“Парк Буковичка Бања“,Главни пројекат реконструкције 

водовода благоминерализоване и минералне воде), као и начин њихове реализације.Пресдседник  

општине Бојан Радовић је објаснио узрок кашњења реализације расписивања тендера за ПДР, уз 

тежњу ка остваривању планираног са неопходним померањем или давањем новог рока који по 

Закону истиче у децембру 2013. 

Закључено је да постоји два начина при реализацији израде  ПДР-а: 

1.Да се распише тендер за обрађивача Плана детаљне регулације, који  би се пројектним задатком 

обавезао да изради наведена документа; 

2.Да више јавних предузећа и установа учествује у изради неопходног материјала, који би се 

уградио у ПДР, (израда појединих материјала би била обавеза оног јавног предузећа или установе, 

које се бави предметном темом). 

Састанку Савета је на кратко присуствовао службеник за јавне набавке Илија Грубишић, који је 

појаснио проблеме око расписивања тендера за израду ПДР-а, али и могућности за њихово 

решавање. 

У наставку дискусије чланови су похвалили визију управљача о будућем правцу развоја СП, или 

изразили своје неслагање са будућим планираним развојем и приступом у односу на остале 

кориснике.Због ограниченог времена, (до 13 часова), и још две планиране тачке дневног реда, 

закључено је да се све сугестије, запажања и нејасноће, путем maila-a упуте управљачу, како би 
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био у могућности да их детаљно размотри и организује неопходне консултације са надлежним 

установама. 

  ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: 

Отварајући трећу тачку дневног реда, председник др.Дамјанић се обратио представнику компаније  

“Knjaz Miloš“.A.D., Босиљки Здравковић, која је скуп поздравила и од стране менаџера 

корпоративних послова Богдана Комленца, известивши Савет о одржаном  састанаку  са 

управљачем, по договору, на коме су изнете потребе о враћању минералне воде на четири чесме у 

СП, али да Компанија још није у могућности да разматра такав захтев, јер се очекује ново решење 

којим се утврђују  и оверавају  резерве  минералне воде,  није достављено из Министарства, али да 

постоји разумевање и жеља Компаније да учествује у наведеном.  

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: 

По четвртој тачки дневног реда, др,Дамјанић је изнео предлог о проширењу Савета, чланом 

Зорицом  Петровић, директорком  Народног Музеја у Аранђеловцу, (Музеј је од почетка рада 

Савета укључен и планиран у свим формираним тимовима), који је једногласно усвојен. 

 

Седница је завршена 13.00 часова. 

 

Напомена:Савет Споменика природе“Парк Буковичка Бања“, снимљен је диктафоном и сви 

чланови Савета могу, ако су заинтересовани, добити снимак на CD-у.  

ЗАПИСНИК ВОДИО: 

Јасна Новаковић 

Доставити: 

 Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања, 

 Општини  Аранђеловац, 

 Заводу за заштиту природе Србије, 

 Ребубличком Заводу за заштиту споменика културе Београд,  

 Заводу за заштиту споменика културе Крагујевац,  

 Специјалној болници за рехабилитацију Буковичка бања,  

 Смотри  уметности „Мермер и звуци“,  

 „Старом Здању“Д.О.О.,  

 Компанији“Knjaz Miloš“.A.D.,  

 Народном Музеју у Аранђеловцу. 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА: др. Александар Дамјанић 


