
ПРИСТУПНИЦА                Бр.:                Датум:

Име (средње слово) и презиме: ____________________________________________________

Адреса и место становања: _______________________________________________________

Матични број: ___________________________________________________________________

Контакт телефон: _______________________   E-mail: _________________________________

Завршен факултет - Одсек/Смер: __________________________________________________

Год. дипломирања: _________  Звање:   А) инж.      Б) дипл.инж.      В) дипл.-мастер      Г) мр       Д) др

Поседовање лиценце:    А) одг. планер     Б) одг. урбаниста      В)  одг. пројектант      Г) одг. извођач радова

Назив: _____________________________ Адреса: ____________________________________

Телефон на послу: ____________________  Web site предузећа:_________________________ 

                                                                               Потпис: _________________________________

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ:

Редовни чланови могу бити сви пејзажни архитекти (дипл. инж. шумарства за озелењавање насеља, дипл. 
инж. шумарства за хортикултуру, дипл. инж. пејзажне архитектуре, дипл. инж. шумарства за пејзажну архитектуру, 
дипл. инж. пејзажне архитектуре и хортикултуре) који су држављани Србије.

Редовни чланови имају сва права која пружа удруживање у УПА, да бирају и да буду бирани у органе 
Удружења.

Пејзажни архитекти из других земаља, као и други стручњаци, на основу свог захтева и посебне одлуке 
Управног одбора или Скупштине УПА, могу да буду чланови УПА, без права да буду бирани у Управни одбор 
Удружења.

Права редовних чланова Удружења пејзажних архитеката су:
- да проширује и усавршавају своје стручно знање,
- да учествују у стручним и другим активностима организације и дају свој стручни допринос,
- да остварују увид у рад организације, да се изјашњавају о њеном раду и да предлажу мере за бољи савременији 

рад организације,
- да буду бирани у органе и тела организације,
- да траже и уживају заштиту својих права,
- да се користе повластицама које је организација у могућности да им пружи.

Обавеза сваког редовног члана је да потпише изјаву којом прихвата Статут УПА, одлуке и акта донесена на 
основу Статута, као и професионални кодекс пејзажних архитеката .

Дужности редовних чланова УПА:
- да раде на остваривању циљева и задатака Удружења пејзажних архитеката,
- да усавршавају и развијају мултидисциплинарност струке, да негују заједнички рад на унапређењу стручне 

размене искуства и општег научног и уметничког развоја струке,
- да се придржавају одредаба статута и осталих аката организације,
- да поштују Кодекс Удружења пејзажних архитеката и одлуке Суда части,
- да спроводе у дело одлуке и закључке органа организације,
- да учествују у стручним активностима Удружења пејзажних архитеката,
- да редовно подмирују своје чланске доприносе.

Удружење Пејзажних Архитеката Србије
Serbian Association of Landscape Architects
Београд, Кнеза Милоша 7а/III
Телефон:  +011/3234487
office@upa.org.rs
www.upa.org.rs


	Page 1

