
З А П И С Н И К 

са годишње Скупштине УПАС 

 

Дана 25.02.2021. године, путем Zoom платформе, одржана је Годишња Скупштина 

Удружења пејзажних архитеката Србије, са Дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне Скупштине 

2. Извештај о раду Удружења у 2020. години 

3. Финансијски извештај за 2020. годину 

4. План рада Удружења за 2021. годину 

5. Правилник о избору почасних чланова УПАС 

6. Разно 

Скупштина је почела са радом у 17 часова. Присуствовало је 22 члана Удружења 

пејзажних архитеката Србије. Председница УПАС-а и Председавајући Скупштине – 

Анђелка Јевтовић је отворила Скупштину и поздравила присутне. Констатовано је 

постојање кворума и започето заседање по тачкама Дневног реда. 

 

1. Усвајање записника са претходне Скупштине 

Једногласно је усвојен записник са претходне Скупштине, одржане 27.02.2020. године. 

 

2. Извештај о раду Удружења у 2020. години 

Чланство:  

У 2020. години укупно је плаћено 30 индивидуалних чланарина (25 запослени и 5 

пензионери/незапослени) и 8 колективних чланарина. 

Најзначајније активности: 

- Одржано 12 састанака Управног одбора у 2020. години 

- Сарадња са институцијама, организацијама, удружењима и члановима 

- Учешће на конкурсима 

- Реализација пројеката 

- Финансирање редовних активности УПАС-а 

- Регионална и међународна сарадња 

Догађаји: 

фебруар 2020. године 

-27.02.2020. године одржана Скупштина Удружења пејзажних архитеката Србије 

-Започета (ре)организација Управног одбора УПАС 

-Конструисан предлог Правилника о избору почасних чланова 

мај 2020. године 

-Поднесена примедба УПАС, Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Града 

Београда, на Рани јавни увид поводом Плана детаљне регулације за Линијски парк 

јун 2020. године 



-Учешће на 25. Међународном сајму хортикултуре одржаном на Београдском сајму, од 17-

20. јуна 2020. године. На изложбеном штанду Удружење је представило награђене радове 

са 8. Међународног салона пејзажне архитектуре 

-У склопу сајма, 19. јуна 2020. године, обележен  је Дан пејзажне архитектуре. Тим 

поводом одржано је више тематских предавања колега и колективних чланова УПАС: 

➢ Зелени кровови и зелени зидови, Green Decor d.o.o. 

➢ Колажни приказ различитих изазова, проблема и њихових решења, Basta biro 

➢ Пејзажно уређење – Београд на води, Demetra d.o.o. 

-Током јуна дато је стручно мишљење поводом грађевинских интервенција и сече стабала 

тисе у оквиру Градског парка у Панчеву 

-Упућен одговор на Отворено писмо Асоцијације српских архитеката поводом 

угрожавања јавних интереса на Тргу Храма Светог Саве 

јул 2020. године 

-Дато мишљење на Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за комплекс 

„Авала филм“, градска општина Чукарица 

-Одобрена средства за суфинансирање пројекта УПАС „Европска стратегија зелене 

инфраструктуре – могућност примене у Србији“, према одлуци Министарства за заштиту 

животне средине о избору пројеката за доделу средстава подршке пројектима цивилног 

друштва у области заштите животне средине у 2020. години - 31.07.2020. године 

септембар 2020. године 

-Упућено мишљење Удружења, Шумарском факултету, по питању дописа Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја са захтевом да се према студијским програмима 

определи за одговарајућу шифру из Унеско ИСЦЕД – Међународне стандардне 

класификације образовања - 12.09.2020. године 

-Удружење подржало апел за подршку Јавном Акваријуму и Тропикаријуму Београд 

уплатом новчане помоћи и поделом апела међу својим члановима 

децембар 2020. године 

-Удружење издаје публикацију  „Европска стратегија зелене инфраструктуре – 

могућности примене у Србији“, у оквиру истоименог пројекта. Пројекат представља 

наставак вишегодишњег рада Удружења на унапређењу домаће легислативе у овим 

областима, кроз пројекте „Законска регулатива као механизам за одрживост зелених 

површина“ (2018) и „Законски оквир у функцији развоја зелене инфраструктуре“ (2019) 

-25.12.2020. године представљени су резултати пројекта УПАС и презентована 

публикација „Европска стратегија зелене инфраструктуре – могућности примене у 

Србији“, путем Zoom платформе. Поред аутора публикације Андреје Тутунџић, Весне 

Шабановић, Анице Теофиловић, Драгана Вујичић, говорили су и рецезенти Бранислав 

Божовић дипл.инж.геологије и др Невена Васиљевић дипл.инж.пејз.арх. 

Сарадња са институцијама и удружењима: 

Настављена је сарадња са већим бројем институција и удружења, као и успостављана 

сарадња са новим, од којих издвајамо неке: 



-Савез инжењера и техничара Србије  

-Инжењерска комора Србије  

-Национална служба за запошљавање  

-Привредна комора Србије  

-Београдски сајам  

-Министарство  заштите животне средине 

-Министарство науке, просвете и технолошког развоја 

-Градска управа града Београда  

-АСА Асоцијација српских архитеката  

-Савет зелене градње Србије 

Сарадња на међународном нивоу: 

IFLA World Council – 25-26. Септембар 2020 (online) 

-Донета је „Декларација о екологији и благостању (здрављу) друштва“ 

-Усаглашена дефиниција професије која ће бити упућена на усвајање Међународној 

организацији рада – ILO (не пре 2022-2023)  

-Усаглашени етички принципи професије – предлог на гласању 2021. 

IFLA Europe General Assembly World Council - 17. Октобар 2020 (online) 

-Усвојена је Декларација „Предео као отисак на Земљи“ 

-IFLA EU почела са радом на InnoLAND пројекту о Заједничкој платформи образовања – 

(Common Training Framework – CTF) 

 

3. Финансијски извештај за 2020. годину  

Динарски рачун: 

ПРИХОДИ ИЗНОС РСД 
Стање на дан 31.12.2019. 47.019,46 
Индивидуалне чланарине за запослене 25x 2.000,00 50.000,00 
Индивидуалне чланарине (незапослени и пензионери) 5 x 1.000,00 5.000,00 
Чланарине правна лица  8 x 15.000,00 120.000,00 
Mинистарство науке,просвете и технолошког развоја“  51.559,00 

Финансирање пројекта„Европска стратегија зелене инфраструктуре – 

могућности примене у Србији“ 
567.800,00 

Стање на дан 31.12.2020.године 143.633,64 
УКУПНО 985.012,10 
РАСХОДИ ИЗНОС РСД 
СИТС Закупнина канцеларијског простора 86.343,42 
ВИП интернет 8.58900 
СББ+Закуп домена 9.540,00 
Књиговодствене услуге 36.000,00 
Провизија Комерцијалне банке 17.063,00 
АПР накнада за завршни рачун 500,00 
Штампа публикације 517.800,00 
Штампа флајера за Сајам хортикултуре 2.455,00 



Преводи за публикацију 52.500,00 

Одржавање сајта 24.000,00 
Куповина девиза 51.561,59,00 

Каталогизација публикације пројекта 2.250,00 
УКУПНО 791.539,01 
 

УКУПНИ ПРИХОДИ 985.012,10 
УКУПНИ РАСХОДИ 791.539,01 
СТАЊЕ НА РАЧУНУ НА ДАН 31.12.2020.  143.633,64 
 

Девизни рачун: 

ПРИХОДИ ИЗНОС ЕУР 
Стање на дан 31.12.2019. 7,73 
Уплаћене девизе за чланарину у ИФЛА 438,50 
УКУПНО 446,23   

РАСХОДИ УЗНОС ЕУР 
Провизија банци   7,73 
  

Чланарина у ИФЛА  438,50 
  

  

УКУПНО: 446,23 
 

УКУПНИ ПРИХОДИ 446,23 
УКУПНИ РАСХОДИ 446,23 
СТАЊЕ НА РАЧУНУ НА ДАН 31.12.2020.  0,00 
 

Финансијски извештај је усвојен без примедби присутних. 

 

4. План рада Удружења за 2021. годину 

јануар – фебруар 

-Организовање редовне годишње Скупштине / Zoom 

-Формирање Савета салона и припреме за IХ Салон пејзажне архитектуре 

-Наставак рада на изради Стратегија УПАС 

-Наставак формирања библиотеке УПАС 

-Проширење сарадње са Београдским сајмом 

март 

-Објава о организовању и позив за слање радова за  IХ Салон пејзажне архитектуре 

-Организовање трибине / Zoom о садржајности свеске 9 -у односу на ниво техничке 

документације са освртом на геомеханички елаборат, претходне услове и постојеће 

стање... може да буде у наставцима у односу да ли је ИДР, ИДП, ПГД, ПЗИ, ПИО 

април 



Организација Дана пејзажне архитектуре на сајму хортикултуре у оквиру које ће бити 

организоване  две трибине на тему пејзажне архитектуре 

Трибина 1 / Zoom о вршењу ТK свеске 9 

Трибина 2 /  Zoom о предмеру и предрачуну са освртом на ставку одржавање... 

Припреме за организовање IХ Салона пејзажне архитектуре 

мај – јун 

-Припреме и организација Деветог Салона ПА 

-У склопу Салона обележавање: 

➢ 60 година од формирања Одсека Пејзажна архитектура 

➢ 25 година од оснивања Удружења пејзажних архитеката Србије 

октобар 

-Стручни скуп игра у отвореном простору  

-Организовање трибине - како до употребне дозволе за дечија игралишта 

-Обележавање Дан предела 20. октобра 2021. године организацијом више догађаја на тему 

Европске конвенције предела 

новембар 

-Организовање трибине о зеленим крововима, зеленим зидовима, води у ПА                 

(саветовања у ПА, како би се пратиле иновације, закон, стандарди.... да се анимирају 

спонзори и ’привуче’ струка.) 

-Учешће на Serbian Visions 2021 - Једини мултиконгрес у Србији, који организује 

Немачко-српска привредна комора (АХК Србија) у сарадњи са Привредном комором 

Србије (ПКС) 

Остале активности: 

-Учешће на конкурсима и реализација пројеката 

-Функционална реорганизација Удружења, формирање радних тимова који ће се бавити 

решавањем одређене проблематике 

-Обезбеђивање финансијских средстава за редовно функционисање Удружења и 

анимирање спонзора 

-Рад на припреми за оснивање  регионалних одбора УПАС  

-Наставак сарадње са колегама из Хрватске и Словеније у вези рада на стандардима у 

струци. 

-Наставак сарадње са правним лицима члановима УПАС, спонзорима, парнерима 

Удружења и институцијама 

-Међународна сарадња кроз чланство у ИФЛА 

-Наставак рада на питањима законодавства у области пејзажне архитектуре, кроз 

промоцију пројеката УПАС урађених у последње три године (Министарство заштите 

животне средине, Стална конференција градова и општина и др.) 

 

 

 



5. Правилник о избору почасних чланова УПАС 

На Скупштини је једногласно усвојен Правилник о избору почасних чланова Удружења 

пејзажних архитеката Србије. Отворено је давање предлога за почасне чланове. Предлози 

се достављају писмено Управном одбору УПАС, са биографијом и образложењем.   

 
 

 

6. Разно 

Душан Тодоровић даје предлог увођења електронске уплатнице, као средства 

експедитивније уплате чланарине. Додатно говори о идеји контактирања 

фабрика/загађивача попут фабрика гума или цементара, који имају обавезу доприноса 

очувању и унапређењу животне средине, и могуће сарадње са истим. 

Марија Вилхелм, колегиница из Бањалуке даје предлог проширења регионалне сарадње и 

са Босном и Херцеговином. Предлог се усваја и ставља на дневни ред наредног састанка 

Управног одбора УПАС.  

 

 

 

 

 

Записник водила:                                                                                   Председник УО УПАС-а 

Бојана Јовановић                                                                                                Анђелка Јевтовић 

 


