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ЗАПИСНИК 

 

Са састанка одржаног 13.12.2013., у малој сали Општине Аранђеловац са почетком у 11
00

 сати. 

Састанку присуствовали: 

 Општина Аранђеловац:председник Општине Бојан Радовић, заменик  председника 

Општине др. Александар Дамјанић;  

 Завод за заштиту природе Србије, помоћник директора, Марија Трикић; 

 Јавно комунално предузеће“Зеленило Аранђеловац“, директор, Милоје Вујановић, и Јасна 

Новаковић, дипл.инг.Шумарства за п.а. 

Дневни ред: 

1. Израда Плана детаљне регулације за СП“Парк Буковичка Бања“; 

2. Сарадња са надлежним институцијама; 

3. Одређивање и финансирање приоритетних задатака у Споменику природе“Парк Буковичка 

Бања“ 

4. Разно. 

Ток састанка: 

Поздрављајући све присутне и упознајући их са тачкама дневног реда,  Јасна Новаковић је 

отворила дискусију по задатим темама.Кроз разговор о планираним активностима у наредној 2014. 

години, приоритетним задацима, постојећој и будућој сарадњи  институција под чијом 

ингеренцијом се спроводи програм заштите, унапређења и будућег развоја Споменика 

природе“Парк Буковичка Бања“, као и начина финансирања горе наведеног, донети су следећи 

закључци: 

1-ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: 

Анализирајући неопходност и начин израде ПДР-а за Споменик природе“Парк Буковичка Бања“, 

закључено је да се наведени  плански документ мора ускладити са донетом уредбом, Планом 

управљања 2013-2022. и Законом о заштити природе, да би постао валидан. 

2-ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: 

Захваљујући се на досадашњој успешној сарадњи надлежном Министарству и Заводу, закључујући 

да сви заједно раде на спровођењу заштите Споменика природе“Парк Буковичка Бања“,  управљач 

је наводећи примере из текуће године о начину подношења захтева заинтересованих страна за 

одређене активности, (по Закону , захтеви заинтересованих страна могу бити предати и без  
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обраћања управљачу, директно у Заводе или Министарство), изнео и пратећу 

проблематику око истог, након чега се развила дискусија. Помоћник министра Слободан Ердељан 

је рекао да: „Министарство неће доносити одлуке без мишљења управљача“, објаснивши да то ни 

до сада није била пракса и да се сваки приспели допис, шаље управљачу на увид уз тражење 

мишљења. 

Појашњено је и да Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања, даје 

сагласност и дозволе, а Завод за заштиту природе Србије, даје:“ услове под којима нека активност 

може да се одвија у простору, у складу са законским ограничењима“, (Марија Трикић, помоћник 

директора).  

3- ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА: 

Упознајући присутне са приоритетним задацима и активностима у 2014., (израда планске 

документације, ПДР-а са пратећим Студијама и Елаборатима и извођење радова по постојећим 

Главним пројектима), управљач је истакао добру сарадњу са локалном самоуправом, која има 

разумевања за потребе заштите и планиране реконструкције на површини СП, изразивши наду у 

субвенције Министарства у наредној 2014.години. 

Као Министарство које је можда једино задржало буџет за субвенције на нивоу текуће године од 

160 000 000,00 динара, Слободан Ердељан је изразио задовољство што ће део средстава моћи да 

буде усмерен као помоћ управљачима у решавању приоритетних задатака у наступајућој 2014. 

години, али и велику сумљу у могућност такве помоћи у будућности, због веома тешке ситуације у 

земљи.Стручни тим Министарства, (Алексадра Дошлић и Лидија Стевановић), објасниле су да је 

неопходно дати прецизне захтеве за тражена средства са јасно одређеним приоритетима, и 

најавиле састанак  који је планиран почетком наступајуће године, у јануару 2014., где ће сви 

управљачи моћи да се обавесте о начину писања пројеката и тражењу средстава из других фондова 

и путем конкурса, (ангажовано је лице које ће пружати неопходне информације и помоћ).Такође је 

похваљена сарадња локалне самоуправе и управњача, (у СП је у задњих 7 година уложено око 

милион евра: „Специјална болница за рехабилитацију“-550 000 EU, стазе и расвета-150 000 EU, 

„Отворена сцена“-200 000 EU, „Трим стаза“-60 000EU, мокри чвор-26 000 EU,...-др. Александар 

Дамјанић), при чему је наведено да локална самоуправа и има највећи интерес од заштите Парка.  

4-РАЗНО: 

По четвртој тачки дневног реда, председник Бојан Радовић  је изнео  проблематику око захтева 

нових власника „Старо Здање“Д.О.О. и могућностима извођења само дела њихових замишљених 

активности, (постоје законска ограничења), па је од стране министарства објашњено да је локална 

самоуправа у обавези да проследи такве захтеве надлежним институцијама, (Заводу  и 

Министарству),  јер се сагласности, одлуке и услови, у односу на појаву специфичности које 

одступају од уредбе, доносе код њих . 

 

Седница је завршена у 13.00 часова. 
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Напомена:Састанак је снимљен диктафоном и сви заинтересовани могу добити 

снимак на CD-у.  

ЗАПИСНИК ВОДИО: 

Јасна Новаковић, дипл.инг. 

 

Доставити: 

 Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања; 

 Заводу за заштиту природе Србије; 

 Општини  Аранђеловац; 

 ЈКП“Зеленило Аранђеловац; 

  Архиви. 

 

 

В.Д.Директор: 

 Милоје Вујановић, дипл.инг. 
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