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ЗАПИСНИК 

Са друге седнице Савета Споменика природе“Парк Буковичка Бања“,  одржане 30.05.2013, у малој 

сали Општине Аранђеловац са почетком у 11
00

 сати. 

Седници присуствују: 

 Општина Аранђеловац, заменик  председника Општине и председник Савета др. 

Александар Дамјанић,члан већа др.Оливера Перишић, Одељење за имовинско-правне 

односе,грађевинарство и стамбене послове начелник Јелена Стризовић са сарадником 

Александром  Лукић, дипл.архитектом; 

 Завод за заштиту природе Србије, директор Александар Драгишић, сарадник      одсека за 

предеоне вредности, Марија Трикић, сарадник за односе са јавношћу Маја Радосављевић; 

 Ребублички Завод за заштиту споменика културе Београд, Гордана Митровић; 

 Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, Јелена Ђусић, дипл.архитекта; 

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

 „Старо Здање“Д.О.О., директор Драган Тодоровић, главни архитекта др.Горан Половина; 

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

 Гост Савета правник Шћекић 

 Гост Савета дипл.инг.Шумарства за п.а., Марија Вилхем-Дејановић,  

 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 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. 
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Ток седнице: 

Поздрављајући све присутне чланове и остале присутне, директора Завода за заштиту природе 

Србије  Александра Драгишића, менаџера Завода за заштиту природе Србије за односе са 

јавношћу, главног пројектанта др.Горана Половину и госте, правника из опште службе општине 

Аранђеловац Милоша Шћекића и дипл.инг Шумарства за п.а.,Марију Вилхем-Дејановић, 

председник Савета др.Александар Дамјанић, отворио је другу седницу Савета СП“Парк Буковичка 

Бања“, констатујући одсуство директора Специјалне болнице, др.Слободана Продановића и 

надлежног Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, који због 

текућих обавеза нису били у могућности да присуствују. 

Подсећајући на важност и повод формирања Савета, датум проглашења Парка Спомеником 

природе као и на неопходност сарадње свих корисника, 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 није било, па је констатовано да је прва тачка дневног реда усвојена 

једногласно.  

Директор ЈКП“Зеленило Аранђеловац“ је, због слања материјала електронским путем, замолио све 

чланове да реагују у случају проблема око преузимања докумената на тај начин, како би били у 

могућности да материјал пошаљемо у њима прихватљивом облику или поштом. 

Сарадник одсека за предеоне вредности Марија Трикић, појаснила је да надлежно Министарство 

као орган који врши надзор над природним добром, није у могућности да учествује у савету 

оваквог тела, јер они то чине кроз инспекцијски надзор.  

Председништво и секретар Савета упутили су све присутне у интерни договор Министарства 

природних ресурса, рударства и просторног планирања са управљачем, око размене података о 

раду Савета, наводећи да ће њихово присуство бити усклађено са њиховим обавезама.  

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: 

Изражавајући позитивно мишљење о Пословнику Савета Споменика природе“Парк Буковичка 

Бања“, председник др.Дамјанић је позвао правника Шћекича и секретара Јасну Новаковић да буду 

известиоци по овом питању. 

Секретар Јасна Новаковић, поздрављајући све присутне, износи да је Пословник обрадио правник, 

али да је инпуте за ефикасност и оперативност рада Савета дао управљач, позивајући све чланове 

да након представљања од стране господина Шћекића, могу поставити питања о ономе што није 

довољно јасно. 

Господин Шћекић је објаснио да је пословник концизан пошто се ради о саветодавном телу 
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па је направљена селекција само онога што је неопходно, од састава, начина одлучивања, 

могућности да други члан у случају заузетости именованог  може учествовати у раду Савета, с 

обзиром на заузетост свих чланова, и да питања која нису уређена овим Пословником ће бити 

решавана у складу са одредбама, Пословника Општинског већа општине Аранђеловац, мада се то 

не очекује.На основу онога што је изнето о немогућности надлежног Министарства да буде и члан 

Савета, најављена је корекција члана 2. 

Отворена је дискусија и заменик председника, Милоје Вујановић, дао је прву примедбу на члан 6., 

и предлог да уместо:“У случају хитности Савет може одлуку донети“, се замени:“У случају 

хитности Савет може одржати седницу електронским и телефонским путем“.Закључено је да се 

члан 6. мења према датом предлогу. 

Другу примедбу је дала Гордана Митровић, на члан 5. са предлогом да се одвоји како се доноси 

одлуку од тога шта се доноси. Након дискусије закључено је да се други став из члана 5. стави у 

други став члана 1. 

Након усвојених измена, Пословник  је једногласно усвојен. 

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: 

Отварајући трећу тачку дневног реда, председник др.Дамјанић је направио кратак увод у коме је 

наведено да је доношење Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби обавеза управљача 

који даје предлог у складу са условима надлежних Завода, Закона о заштити природе и уредби о 

проглашењу СП“Парк Буковичка Бања“ и да је као таква неопходна. 

Секретар Јасна Новаковић је објаснила да је Правилник намењен свим Корисницима и 

Посетиоцима, да се односи на понашање у СП и ће делови Правилника бити истакнути на таблама, 

али да је концепт рађен по упутствима надлежног Министарства уз прилагођавање условима СП 

Парка“Буковичка Бања“.Због обилности, секретар је дао предлог и да се остави времена свим 

члановима који нису стигли да детаљно погледају Правилник, да у наредних десет дана, 

електронским или телефонским путем, проследе сугестије и примедбе.Појашљено је да је 

Правилник обухватио проблематику која се јавља, могла би да се јави или се предпоставља да ће 

се јавити на површини СП и да ће свака сугестија бити значајна., јер је Правилник  основа за 

будуће  унапређење и заштиту, а биће усвојен од стране надлежног Министарства.  

Председник др. Дамјанић закључује да је част и привилегија бити заштићено подручје, али да је то 

и велика обавеза управљача, али да без примене законске регулативе и неадекватног понашања, 

можемо изгубити степен заштите и статус СП, који је круна мукотрпног дугогодишњег рада и ова 

тачка дневног реда, због договора о  накнадним  консултација, није стављена на гласање. 

Директор „Старо Здање“Д.О.О., Драган Тодоровић, поздравио је све присутне и дао начелну 

примедбу,  на 3. и 4. тачку дневног реда, која се односи на обраћање пажње приликом регулисања 

у мери и категоријама које су обухваћене, јер сматра да када се Парк буде уредио онда се може 

говорити о накнадама, принципијелно. 
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ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: 

Председник др.Дамјанић, заменик председника Милоје Вујановић  и секретар Јасна Новаковић су 

кратким уводом на четврту тачку дневног реда, изнели  да је и Одлука о накнадама за коришћење 

СП“Парк Буковичка Бања“, такође обавеза управљача и да је везана за одређени временски рок , а 

по сугестијама надлежног Министарства које одлуку и усваја.Објашњено је да се средства  од 

накнада уплаћују на посебан рачун и да се морају наменски користити  за унапређење СП. 

Сарадник одсека за предеоне вредности Марија Трикић, наводећи члан 13 уредбе о проглашењу 

СП, појашњава да је Одлука о накнадама могућност и обавеза управљача у спровођењу Плана 

управљања. 

Поред примедбе коју је изнео директор Тодоровић заједно за трећу и четврту тачку дневног реда, 

примедбу је изнео и правник Милош Шћекић, који износи самокритику на недостатке који нису 

отклоњени, правно-техничке природе, али и дилему око члана 4. у делу 1.2-научно-истраживачке 

јединице и делу 8.-коришћење флоре и фауне, за које сматра да их треба прилагодити условима 

Парка и члана 7. Око нејасноћа у ставу два и последњем ставу истог члана.Такође је дат предлог 

да се види шта су конкретне обавезе по субјекту, за оно зашта је то могуће, чиме би се дошло до 

реалне слике о накнадама. 

Секретар Савета Јасна Новаковић, објаснила је да се делови члана 4., односе на План управљања 

који предвиђа оснивање научно-истраживачких  јединица и израде Елабората, и замолила да 

чланови узму у обзир и будуће планове десетогодишњег Плана управљања. 

Сарадник одсека за предеоне вредности Марија Трикић, још једном је објаснила да Правилнике и 

Одлуке гледа надлежно Министарство, али и друга Министарства, као Министарство финансија и 

привреде, па се тек онда доноси одлука. 

После дискусије , председник др.Дамјанић је закључио да се тачка 4., због договора о  накнадним  

консултацијама електронским или телефонским путем, неће стављати  на гласање. 

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: 

Најављујући пету тачку, председник др.Дамјанић је дао реч директору Тодоровићу, који је најавио 

презентацију планираних активности и главног архитекту др.Горана Половину изразивши наду да 

ћемо сви заједно то и остварити. 

Поздрављајући све присутне др.Половина је започео презентацију са цињем пројекта:“који 

представља формирање целине која ће афирмисати и промовисати туристичке бањске потенцијале 

Аранђеловца са околином и подићи их на ниво европских центара попут Baden-Badena у Немачкој, 

Karlovih Vara у Чешкој, Bata у Б.Британији, што би унапредило привреду града и региона, као што 

су то већ учинили хотел „Извор“ и Aqva-park, а да ће реконструкција постојећих хотела и 

изградња Депаданса учинити велики корак ка заокруживању туристичких потенцијала града и 

околине“.Упознајући присутне са локацијом и вредностима њене амбијенталне целине, која у себи 

носи наслеђе историјског развоја Краљевине Србије и Краљевине Југославије, академизма и 

романтизма, али и нови приступ, уносећи елементе архитектуре 20. И 21. века, први у нашем 
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подручју, др.Половина је представио перспективни изглед хотелског комплекса, а затим сваки 

објекат посебно у изгледу, основи и пресеку. 

-Хотел „Старо Здање“, планиран је исти габарит са прерађеним атријумским делом у 

моњументални хол који би водио до Сале кнежева у потпуности реновиран по првобитном изгледу 

са смештајним капацитетима уређеним према савременим захтевима уз присуство кафе-

посластичарнице у приземљу и клуб-винарије у сутерену 

-Хотел“Шумадија“ је планиран као центар амбијенталне целине и у њему су кухиња у приземљу, 

кафе са местима за седење у поткровљу и казино у сутерену.Постојећи фоаје се проширује у 

репрезентативни хол, а атријумски простор за вишенаменске сале са смештајним капацитетима. 

Наведена су и размишљања око изградње топле везе између два хотела Старо Здање и Шумадија, 

али и проблем паркинга за хотеле, чије решење би могло бити заузимање зелене површине изнад 

хотела, али са кровним озелењавањем гаража травом. 

-Представљен је и Депаданс, нови хотел на месту постојећег базена иза „Аркада“, али знатно већег 

габарита који је у складу са волуменом хотела“Извор“  и амбијента Aqva-parka.Наведено је да ће 

габарит, због денивелације бити скоро уједначен са висином слемена хотела Шумадија.Објашњено 

је да би хотел имао подземну гаражу , ресторан у атријумском простору и у перспективи везу 

пасарелом ка хотелу „Извор“, изнад улице са преко 800 места смештајног капацитета. 

Закључујући презентацију др.Половина наводи да би изградња оваквог комплекса, град довео у 

ранг водећих бањских центара Европе, али би се афирмисала и унапредила традиција наше земље. 

Презентација је достављена на Cd-u, свим члановима, а планови су били представљени и на 

штампаним цртежима. 

Након завршене презентације директор Тодоровић се захвалио главном архитекти на излагању и 

започео дискусију на тему проблема који ће се јавити у реализацији представљеног пројекта, који 

сматра пионирским, не само за инвеститора и Општину, већ и за Републику Србију. 

Наводећи историјске чињенице о Дунавској Бановини и формирању првих објеката на површини 

Парка, развоју туризма и току приватизације хотела у Аранђеловцу, хотела „Извор“,  хотела у СП 

„Шумадија и „Старо Здање“, као и  комплексност извођења планираних радова, директор 

Тодоровић је изнео проблеме рокова, који већ истичу, представљајући као могућност започињање 

радова без предходних дозвола, али пошто сматра да ће планирана изградња бити под лупом 

јавности, као што већ и јесте,( долазила им је инспекција у више наврата), износи убеђење да је 

2020.година, време када ће планирани објекти, град и Парк, постати пожељна туристичка 

дестинација.Још једном изражавајући наду у проналажење најбољег модела у решавању проблема 

у што бржем и безболнијем року, директор Тодоровић, као први и највећи проблем, наводи 

изградњу инфраструктуре у Парку.Износећи да ће први хотел на коме ће се изводити радови бити 

„Шумадија“ и да за 20 дана се очекује Идејни пројекат када ће са Информацијом о локацији, 

издатој од стране Одељење за имовинско-правне односе, грађевинарство и стамбене послове 

Општине Аранђеловац, „Старо Здање“Д.О.О., се обратити надлежним Заводима за мишљење. 
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Представници надлежних Заводи за заштиту споменика културе из Београда и Крагујевца су 

реаговали, Гордана Митровић и Јелена Ђусић, објаснивши да се прво морају добити услови који се 

морају уградити у пројекат, па тек онда сагласност на Идејни, па Главни, након чега се може 

почети са радовима.. 

Драган Тодоровић је наставио излагање објашњавајући да радови замене, увећање капацитета цеви 

чије се тачне позиције незнају, за воду, фекалну и кишну канализацију, трасу струје и већ 

постојећих инсталација минералне воде, телефона, ..., морају  да се реше, а да је планирани обим 

посла такав, да ће већи део парковске површине бити обухваћен и веома уочљив јавности, 

закључујући да осим поштовања урбанистичких плнова који су у изради, (План генералне 

регулације и План детаљне регулације СП“Парк Буковичка Бања“), са чиме је упознат, је 

неопходна добра сарадња,  дајући предлог да због брже кординације и одлучивања, треба 

одредити само два члана који ће даље сарађивати и обавештавати остале надлежне истанце, 

предлажући за представника „Старо Здање“Д.О.О., главног архитекту др.Горана Половину. 

У току и након излагања директора Тодоровића, развијала се дискусија, којом су разјашњавани 

поступци извођења одређених активности: 

-Завод за заштиту споменика културе Крагујевац, госпођа Јелена Ђусић, још једном је појаснила  

поступак око издавања сагласности, наводећи да Завод издаје предходне услове или услове везане 

за даље пројектовање, Идејног и Главног пројекта, па на основу новог увида, Завод врши 

контролу, прво Идејног па Главног пројекта, (да ли су ти услови уграђени у документацију), па ако 

констатује да нису, пројекат шаљу на дораду, након чега следи сагласност.Истичући важност 

утврђивања статике, Јелена Ђусић је објаснила да издато решење садржи и предходне услове и 

услове пројектовања, али и презентације, па се на основу њих радови даље могу спроводити у 

фазама, још једном наглашавајући да ће део представљених проблема бити решен израдом  Плана 

детаљне регулације СП“Парк Буковичка Бања“. 

Као примедбу на представљени план хотелског комплекса, Јелена Ђусић је навела решавање 

паркинга, издвајајући да по изнетом, површина Парка, један део, би био преведен у паркиралишта, 

а да планирана  израда Студије за СП, од стране Завода за заштиту споменика-културе у 

Крагујевцу, ће помоћи у решавању таквих проблема. 

-Председник Савета др.Дамјанић, упутио је молбу свим присутнима, да уваже, због будућег 

развоја Општине Аранђеловац, и имају у виду важност новог инвестиционог улагања, наводећи 

успешно завршено предходно у хотел „Извор“ и Aqvq-park, чије отварање је донело позитиван 

финансијски ефекат граду. 

- Сарадник одсека за предеоне вредности Марија Трикић, изнела је свој утисак представљеног, 

наводећи да се није водило рачуна о стању дендрофонда, просторном распореду и волумену 

биљака, стављајући примедбу на постављање нових објеката, без уважавања основе зеленила и да 

поред инфраструктуре која прожима цело подручје, мора се узети у обзир и старост стабала, која 

су од изузетног значаја, јер она имају одређену материјалну вредност као и објекти, али 

употпуњују  и заштиту бањског подручја, које као такво мора имати одређену заступљеност 

дендрофонда, како би се задржали услови Бање.Пошто је „Старо Здање“Д.О.О.поднело захтев 

Заводу за услове око хотелског комплекса, Марија Трикић је изнела да захтеви који су поднети, 
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посебно делови заузетости површине, (тражено 30% више површине у односу на објекте  за 

инфраструктуру око и између објеката,...), нису у потпуности  јасни. 

 - Одељење за имовинско-правне односе,грађевинарство и стамбене послове начелник Јелена 

Стризовић, изнела је да од задње седнице Савета  до сад  је постигнут значајан напредак, када је у 

питању урбанистичка документација, јер је на поднету иницијативу управљача одељење 

урбанизма проследило захтев комисији за Планове, која  је 29.03.13. усвојила иницијативу о 

изради Плана детаљне регулације СП“Парк Буковичка Бања“ и проследила захтев Скупштини 

општине Аранђеловац, где је донета одлука о изради Плана 23.05.13.Наводећи даљи ток израде 

Плана,  Јелена Стризовић  објашњава да управљач на основу донете одлуке Скупштине, улази у 

поступак јавне набавке путем које ће бити изабран обрађивач  Плана, а да ће сам План решити 

највећи део проблема свих корисника СП, дајући сугестију да се инвеститор мора одредити у 

погледу смештајних капацитета, јер су то подаци који су за израду Плана неопходни, као и да се 

разраде попречни пресеци кроз парцеле, како би различите висине биле сагледиве, а веома 

озбиљна сарадња и усаглашеност израде неопходне документације, раде се упоредно, била 

настављена. 

Као примедбу на изнете планове реконструкције, Јелена Стризовић се позива на постојећу Студију 

Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу, према којој су предложени само подземни 

паркинзи, а изнето показује и планирано надземно паркирање.  

- Смотра уметности „Мермер и звуци“, директор Миодраг Фишековић,  похвалио је замишљени 

комплекс као изузетан пројекат. 

-Председник Савета  др.Дамјанић, закључио по петој тачки дневног реда, да је неопходна сарадња 

управљача и инвеститора“Старо Здања“Д.О.О., у смислу упућивања захтева Заводу за заштиту 

споменика културе у Крагујевцу, за издавање услова санације, реконструкције и адаптације хотела 

„Старо Здање“ и „Шумадија“, док се за новопланирани хотел Депаданс, мора сачекати  израда 

Плана детаљне регулације СП. 

-Секретар Савета Јасна Новаковић, појаснила је да ће због оперативности Заводу бити упућено два 

захтева, један за издавање услова за санацију, реконструкцију и адаптацију хотела „Старо Здање“ 

и „Шумадија“, а други за издавање услова за израду Плана детаљне регулације, позивајући „Старо 

Здање“Д.О.О. на сарадњу тако што ће посетити  управљача који ће им помоћи у подношењу 

захтева Заводу. 

- Ребублички Завод за заштиту споменика културе Београд, Гордана Митровић, дала је сугестију 

око писања захтева, подсећајући да све обавезе када је у питању заштићено културно добро, 

прописује Закон о културним добрима и да је добро што јасније изнети планирани програм у 

писаној форми, како би Завод могао да сагледа све планирано и изда што прецизније услове. 

-Главни пројектант др.Горан Половина, замолио је да се осим комплекса представљена три хотела 

у обзир узме и комплекс хотела „Извор“ као део ширег окружења. 
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ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: 

Шеста тачка дневнор реда, Разматрање програма Смотре уметности“Мермер и звуци“ у СП, са 

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

почета је кратким излагањем директора Смотре уметности „Мермер и звуци“, директора 

Миодрага Фишековића, који се позвао на предлог који је достављен електронским путем свим 

члановима, о формирању комисије, за коју би чланови Савета заузели заједнички став о томе 

како би она требала да изгледа, са улогом одређивања места постављања нових скулптура, 

ревизије старих и постављање расвете око скулптура, која би заједно са планираном 

реконструкцијом инфраструктуре могла бити изведена.Подсетио је на кратак временски рок 

око доношења одлуке за постављање нових скулптура, наводећи да манифестација Смотре 

почиње 24.06.2013. са веома важним светским уметницима. Миодрага Фишековић је замолио 

Савет да се изјасни око изнетог и евентуално предложи Општини формирање таквог тела,  јер 

Савет није у могућности да га оформи. 

Председник Савета др.Дамјанић , подржавајући изнети предлог, је објаснио да Парк носи више 

спечифисности, и да су то две заштите, позиција  и величина у центру града и скулптуре 68 на 

подручју Парка и 300 још израђених, које само заједно чине ту специфичност и да скулптуре 

које су постављене су веома вредне, истичучи да је традиција веома битна. 

Секретар Савета Јасна Новаковић, објаснила је да треба узети у обзир да су скулптуре тешке 

више тона па би за њихово премештање била потребна велика машина која би могла направити 

одређена оштећења на старој и изграђеној зеленој површини, као и да би посебно требало 

обратити пажњу на сликовни аспект и све већ усвојене програме и планове, па на основу 

анализе из свих елемената, доћи до закључка. 

Директор Смотре  Миодраг Фишековић, сматра да око 20 скулптура не заслужује да буде на 

површини Парка, износећи да су селекцију  радили еминентни стручњаци, да се планира 

укључивање Завода и да не постоји будући план уношења, јер се Смотра углавном бавила 

чишћењем скулптура.На питање правника господина Милоша Шћекића да ли је познато како 

су скулптуре одношене из Смотре, дат је одговор да су  места постављања углавном позната, 

али да се у оквиру манифестације стварају нова дела која тек треба лоцирати. 

 Члан ребубличког  Завода  за заштиту споменика културе Београд, Гордана Митровић, 

констатовала је да је проблем у будућем  постављању нових скулптура, јер су већ постојеће 

збринуте и питала о визији будућег броја у наредних 10 година, добијајући одговор да је 

планирана израда 30 нових скулптура у том периоду. 

Развила се дискусија: 

-Председник др.Дамјанић је предложио да се уведе тематска израда дела, као фонтане,... 

-Сарадник одсека за предеоне вредности Марија Трикић,  поставила је питање о формирању 

нових вредности, формирањем нове зелене површине, дајући примедбе на захтеве који се 

достављају Заводу од стране Смотре са неусаглашеним оквиром  са другим елементима сваким 

новим захтевом. 
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Примедба је дата и на естетски дојам,  јер сматра да естетско-амбијентално гледано до изражаја 

не долазе ни зелене површине ни скулптуре, и изразила је сумљу да представници Завода 

можда  неће бити у могућности да учествују у раду предложене  Комисије, како не би дошли у 

сукоб интереса. 

- Постављено је питање од стране Гордане Митровић о начину вредновања скулптура и да ли су 

укључени компетентни историчари уметности, који врше вредновање уметничких дела. 

Закључено је да ће и ово питање бити  решено израдом Плана детаљне регулације, али због 

договора о  накнадним  консултацијама електронским или телефонским путем, шеста тачка није 

стављена на гласање. 

СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: 

Председник др.Дамјанић, под седмом тачком,  разно, најавио је следећу седницу Савета са 

представљањем  Компаније“Knjaz Miloš“.A.D. и Специјалне болнице за рехабилитацију 

Буковичка бања, и дајући рећ директору Завода за заштиту природе Србије, Александру 

Драгишићу, затворио другу седницу Савета. 

  

-Директор Александар Драгишић је изразио позитивно мишљење на рад Савета и активну 

дискусију, закључивши да сви имају добру вољу да нешто ураде за Општину, Парк, Аранђеловац, 

што сматра веома битним. 

Седница је завршена 14,15 сати. 

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

чланови ће на следећој седници Савета у радном материјалу 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.  

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА: др. Александар Дамјанић 


