
Ток формирања Савета споменика природе“Парк Буковичка Бања“ 

 

У циљу заштите, очувања, уређења, презентације, одрживог коришћења управљача, корисника 

и заинтересованих страна Споменика природе“Парк Буковичка Бања“, на седници одржаној 

12.03.2013., у малој сали Дома омладине у Аранђеловцу у 11 часова, донет је закључак, 

(предлог надлежног Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, 

након активне дискусије свих чланова), о неопходности формирања Савета, који би сагледавао, 

анализирао и давао предлоге решења по актуелним питањима у заштићеном добру. 

Седници присуствовали: 

1. Преставници Министарства природних ресурса и просторног планирања, државни 

секретар др Срђан Белиј  са својим тимом, Начелник одсека Александра Дошљић, Шеф 

одсека Лидија Стевановић 

2. Преставници  Завода за заштиту природе Србије  Ерна Шеговац , Сарадник одсека за 

предеоне вредности Марија Трикић  

3. Преставници Завода за заштиту споменика културе Крагујевац , шеф службе за рад на 

техничкој заштити Јелена Ђусић дип инж архитектуре  са сардницима  

4. Богдан Комненац директор корпоративних послова компаније Књаз Милош доо  

5. Пајовић Гордана менаџер развоја и геолошких истаживања  

6. Преставници Старог Здања доо Драган Тодоровић, Марина дипл архитекта  

7. Преседник општине Бојан Радовић  

8. Заменик преседника општине др Александар Дамљанић 

9. Мирјана Стризовић дипл архитекта  са сарадницом  Александром Лукић дипл архитекта  

10. Данко Перишић  

11. Директор Специјалне болнице Буковичке Бања Слободан Продановић 

12. Директор смотре Мермер и Звуци Миодраг Фишековић  

13. Престаник Репувличког Завода за заштиту споменика природе Мирјана Андрић  

 

ПРВА СЕДНИЦА САВЕТА 

 

 Конститутивна, оснивачка седница Савета Споменика природе“Парк Буковичка Бања“, 

(оснивач Скупштина Општина Аранђеловац и Управљач-Јавно комунално предузеће“Зеленило 

Аранђеловац“), одржана је  25. 04. 2013. године у малој сали Дома омладине у  Аранђеловцу, са 

почетком у 12 часова. 

 Седници присуствовали : 

 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.; 

 Републички Завод за заштиту споменика културе Београд, Миријана Андрић, директор;  

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

 Специјална болница за рехабилитацију Буковичка бања, др.Слободан Продановић, 

директор; 

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

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

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

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



 Јавно комунално предузеће“Зеленило Аранђеловац“-Управљач, Милоје Вујановић- 

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

 

Усвојени дневни ред: 

 

1. Избор председника, заменика председника и секретара Савета Споменика 

природе“Парк Буковичка Бања“; 

2. Договор о будућем раду Савета; 

3. Разно. 

По првој тачки дневног реда, предлог за избор председништва је дао управљач, који је 

прихваћен без дискусије и примедби, (председник Савета:др.Александар Дамјанић; 

заменик председника: Милоје Вујановић, дипл.инг.;секретар Савета:Јасна Новаковић, 

дипл.инг.), чиме је конституисање Савета завршено. 

У другој тачки дневног реда уследио је разговор око будућег рада и најављена је израда 

Пословника о раду Савета, након чега је подељен радни материјал за следећу седницу 

Савета. 

По трећој тачки дневног реда, разматрано је питање дневница учесника Савета, (чланови 

ће бити накнадно обавештени), договорено је да Савет као саветодавно тело, неће имати 

деловодни број, али да ће користити печат Општине Аранђеловац, због потврђивања 

веродостојности и најављена је следећа седницау другој половини месеца маја. 

 Седници присуствовали : 

 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.; 

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

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

 Специјална болница за рехабилитацију Буковичка бања, др.Слободан Продановић, 

директор; 

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

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

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

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

 Јавно комунално предузеће“Зеленило Аранђеловац“-Управљач, Милоје Вујановић- 

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

 

 

ДРУГА СЕДНИЦА САВЕТА 

У складу са закључком Савета Споменика природе“Парк Буковичка Бања“, донетог на седници 

одржаној 25.04.2013.године, сазвана је друга седница, која је одржана 30.05.2013., четвртак,  у 

малој сали Општине Аранђеловац, са почетком у 11
00

 часова, са следећим дневним редом: 

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА: 

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

2. Доношење пословника о раду Савета; 



3. Разматрање радног текста предлога „ Правилника о унутрашњем реду и чуварској 

служби у Споменику природе“Парк Буковичка Бања“; 

4. Разматрање радног текста „Одлуке о накнадама за коришћење Споменика 

природе“Парк Буковичка Бање““; 

5. Презентација планираних активности будућих радова на површини СП, „Старо 

Здање“Д.О.О.; 

6. Разматрање програма Смотре уметности“Мермер и звуци“ у СП, са посебним освртом 

на део који се односи на скулптуре, (број, локације, расвета, одржавање,...); 

7. Разно. 

Позвани чланови су: 

 Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања, 

 Општини  Аранђеловац, 

 Завод за заштиту природе Србије, 

 Ребублички Завод за заштиту споменика културе Београд,  

 Заводу за заштиту споменика културе Крагујевац,  

 Специјална болница за рехабилитацију Буковичка бања,  

 Смотра  уметности „Мермер и звуци“,  

 „Старо Здање“Д.О.О.,  

 Компанија“Knjaz Miloš“.A.D.  

Ако желите детаљније да се обавестите о раду Савета Споменика природе“Парк Буковичка 

Бања“, посетите web страну ЈКП“Зеленила Аранђеловац“ на: www.jkpzelenilo.rs 

 

 

 


