
З А П И С Н И К 

са годишње Скупштине УПАС 

 

Дана 10.03.2022. године одржана је Годишња Скупштина Удружења пејзажних архитеката 

Србије. Заседање је одржано  у просторијама Савеза инжењера и техничара (СИТС) са 

почетком од 18:00 часова и следећим Дневним редом: 

1. Усвајање записника са претходне Скупштине 

2. Извештај о раду Удружења у 2021. години 

3. Финансијски извештај за 2021. годину 

4. Избор чланова тела УПАС 

5. План рада Удружења за 2022. годину 

6. Разно 

Заседању је присуствовало 20 чланова Удружења пејзажних архитеката Србије. 

Председавајућа и председница УПАС – 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 25.02.2021. године. 

 

2. Извештај о раду Удружења у 2021. години 

 Чланство:  

Активних чланова УПАС, који су у 2021. години платили чланарину, је укупно: 23 са 

плаћеном индивидуалном чланарином и 6 правних лица са плаћеном колективном 

чланарином (Шумарски факултет, Башта биро, Натуралист, Кота С, Terra-pak, 

Gardens&Arts). 

 Управни одбор: 

- Одржано 8 састанака Управног одбора у 2021. години 

- Сарадња са институцијама, организацијама, удружењима и члановима 

- Финансирање редовних активности УПАС-а 

- Регионална и међународна сарадња 

 Догађаји: 

фебруар 2021. године 

-25.02.2021. године одржана Скупштина Удружења пејзажних архитеката Србије 

- Усвојен Правилника о избору почасних чланова УПАС 

март 2021. године 

- Започете припреме за одржавање IX Салона пејзажне архитектуре 

-Допис из СИТС-а са Радним предлогом измена и допуна Статута СИТС, на увид и  

сугестије удружења  

- Формиран предлог Одлуке о поступку доделе статуса почасног члана удружења 



- Започете припреме за одржавање Трибине о садржајности свеске 9 

- Обележено 25. година од оснивања удружења. На сајту објављен текст - Подсећање на 

оснивање 

мај 2021. године 

- 24.05.2021. године одржана је Ванредна електронска Скупштина удружења, поводом 

избора првог почасног члана УПАС. На заседању је спроведено гласање и донета одлука о 

проглашењу проф. Др Јасминке Цвејић за првог почасног члана Удружења пејзажних 

архитеката Србије 

јун 2020. године 

- Изложба IX Међународног Салона пејзажне архитектуре отворена је 02. јуна 2021. 

године у Галерији науке и тенике САНУ 

- 04. јуна организована је Додела признања награђеним учесницима, са уживо преносом 

путем Facebook налога удружења 

- 10. јуна одржано је прво предавање у оквиру Пратећег програма IX Међународног 

Салона пејзажне аритектуре у просторијама Савеза инжењера и техничара Србије. 

Предавање је обухватало представљање награђених радова: 

- добитника награде „Стеван Милинковић“ за најбољи студентски рад „Инђија – Излаз 

на хоризонт: Стратегија од просторног уређења општине до пројекта пешачке зоне 

града“ (Србија), ауторског тима: Димитра Благотић, Јелена Буљ, Исидора Елчић, 

Лана Прокић и Бојана Радивојевић 

- нараде „Александар Крстић“  за најбољи домаћи реализован пројекат „Зелени кров – 

Ушће кула 2“ (Србија), аутора: Марије Остојић и радног тима: Катарина Јовановић, 

Бранкица Ристановић, Бобан Тошић, Немања Маринковић, Немања Брзаковић, 

Миленко Обрадовић 

- Grand Prix велике нараде Салона „Типологија предела за потребе одрживог развоја 

Београда у складу с принципима Европске конвенције о пределу“ (Србија), аутора: 

Невене Васиљевић и радног тима, Борис Радић, Ања Матић, Емилија Медојевић, 

Сузана Гавриловић, Андреја Тутунџић, Момир Крч, Драгана Ћоровић, Невенка 

Галечић, Сандра Митровић, Дејан Пешикан, Софија Мићић, Исидора Елчић  

- Друго предавање одржано је 24. јуна 2021. године на тему Пејзажна архитектура између 

закона и праксе – стручњака из праксе Марије Остојић и Уроша Брзаковић. Том приликом 

уручена је Повеља првој Почасној чланици УПАС проф. др Јасминки Цвејић 

јул 2021. године 

- 07.07. 2021. године у Арборетуму Шумарског факултета обележен је Дан заштите 

арборетума и јубилеј 60 година Одсека за Пејзажну архитектуру и хортикултуру. 

Удружење је у склопу наведене манифестације изложило ретроспективу радова са 

претходних Салона 

 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 

 Међународна сарадња: 

О међународној сарадњи је говорио Андреја Тутунџић, представник УПАС у IFLA и IFLA 

Europe 

IFLA Светски савет 2021 – Пенанг Mалезија, 17-18.9.2021. 

- IFLA Акредитација и признавање IFLA стандарда - IFLA Global Recognition Policy:  

Представљена је радна верзија Програма признавања испуњености образовних стандарда 

IFLA на светском нивоу. У току је „пилотирање“ овог Програма, усвајање финалне верзије 

се очекује ове године 

- Усаглашена дефиниција Пејзажне архитектуре: Осавремењена верзија дефиниције је 

послата Међународној организацији рада (ILO), и очекује се да предложена дефиниција 

буде усвојена у оквиру предстојеће ревизије ILO 

- Покренута платформа Базе знања за пејзажне архитекте – „LA Knowledge Hub“ - 

https://www.iflaworld.com/knowledge-hub 

- Наредни Светски савет IFLA: 31.08 – 2.9.2022, Gwangju, Korea 

IFLA Europe Генерална скупштина 2021 – Севиља, Шпанија, 22-24.10.2022. 

- Нова председница IFLA EU – Katerina Gkoltsiou 

- Заједничка платформа за образовање: Erasmus InnoLand Project: Common training 

framework for Europe 

- Нова резолуција IFLA EU – Свакодневни предели, овде и сада - “Everyday Landscapes - 

Resolution on landscape HERE and NOW” 

- Потписан меморандум о разумевању са мрежом UNISCAPE 

- Генерална скупштина 2022. ће бити одржана у Финској, током месеца октобра 

- Издате 2 битне публикаије за позицију струке: Место пејзажних архитеката у оквиру 

циркуларне екологије и климатским променама - “Position Paper on the Role of Landscape 

Architects in Circular Economy and Climate Change” и 17 Циљева одрживих развоја: Водич 

за пејзажну архитектуру – “A Landscape Architecture guide to the 17 Sustainable 

Development Goals”  

- На заседању је приваћен предлог превођења дефиниције и издатих публикација на 

српски. 

 



3. Финансијски извештај за 2020. годину  

Предстаљен је обједињен динарски и девизни рачун удружења (слика 1): 

 

 
слика 1. Финансијски извештај за 2021. годину 

Финансијски извештај је усвојен без примедби присутних. 

 

4. Избор чланова тела УПАС 

Овогодишња Скупштина је била и изборна како је мандат истекао председници Анђелки 

Јевтовић и чланицама Управног одбора Марији Остојић и Весни Шабановић, уз могућност 

реизбора. Процедура избора чланова тела је спроведена према Статуту УПАС. Након 

излагања листе предложених кандидата (слика 2), Андреја Т. је уз захвалност одбио 

кандидатуру из оправданих разлога. 



 
слика 2. Листа предложених кандидата за изборе 2022. године 

На заседаљу је формирана изборна комисија (Драган Вујичић, Далиборка Стојаковић и 

Бојана Јоановић) која је спровела гласање и прогласила резултате о реизбору председнице 

и обе чланице Управног одбора . 

 

 

Удружења пејзажних архитеката Србије 
 

Скупштина 10.03.2022. – Избор органа УПАС 

 

РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА 
за чланове органа УПАС: 

 

За Председника су предложени:                                    бр.гласова 

 Име и презиме 

1 Андреја Тутунџић                                                        / 

2 Анђелка Јевтовић                                                      20  

  

За чланове Упраног одбора су предложени: 

 Име и презиме 

1 Марија Остојић                                                          20 

 

Удружења пејзажних архитеката Србије 
 

Скупштина 10.03.2022. – Избор органа УПАС 

 
ЛИСТА ПРЕДЛОЖЕНИХ КАНДИДАТА 

за чланове органа УПАС: 

 

За Председника су предложени: 

 Име и презиме 

1 Андреја Тутунџић 

2 Анђелка Јевтовић 

  

  

За чланове Упраног одбора су предложени: 

 Име и презиме 

1 Марија Остојић 

2 Весна Шабановић 

  

 (бирају се 2 члана) 

 

 Надзорни одбор УПАС 2022. 

  

 



2 Весна Шабановић                                                     19 

3 Весна Надаждин Љубичић                                       1 

 (бирају се 2 члана) 

 Изборна комисија 2022. 

  
 

 

5. План рада Удружења за 2022. годину 

Јануар – фебруар - март 

- Учешће на конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја  

- Организовање редовне годишње скупштине 

- Наставак рада на изради Стратегија УПАС 

- Наставак формирања библиотеке УПАС 

- Проширење сарадње са Београдским сајмом 

- Сарадња са ИКС (у фебруару 2022. предат предлог за финансирање израде приручника 

„Елементи зеленог индекса у уређивању простора“) 

 

Aприл 

- Обележавање Априла– светског месеца пејзажне архитектуре 

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

организоване две трибине на тему пејзажне архитектуре 

- Трибина1 / зоом о вршењу ТK свеске 9 

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

- Припреме за организовање Х Салона пејзажне архитектуре 

Mај - јун 

- Учествовање у организацији форума о урбаним шумама “ EFUF“ - мај 2022. 

- Припреме за организацију Десетог Салона ПА 

- Организовање радионице на тему „Израда плана наводњавања“ 

Oктобар - децембар 

- Трећи Стручни скуп игра у отвореном простору (октобар 2022) 

- Организовање трибине - како до употребне дозволе за дечија игралишта 

- Обележавање Дан предела 20. октобра 2022. године организацијом више догађаја на тему 

Европске конвенције предела 

- 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 

афирмише струка) 

- Учешће на Serbian Visions 2022- мултиконгрес у Србији, који организује немачко-српска 

привредна комора (АХК Србија) у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС) 

 

Наставак сарадње са институцијама и удружењима 



➢Савез инжењера и техничара Србије  

➢Инжењерска комора Србије  

➢Национална служба за запошљавање  

➢Привредна комора Србије  

➢Београдски сајам  

➢Министарство науке, просвете и технолошког развоја  

➢Министарство заштите животне средине 

➢Градска управа града Београда  

➢АСА Асоцијација српских архитеката  

➢Савет зелене градње Србије 

➢Стална конференција градова и општина 

 

Остале активности 

➢Учешће на конкурсима и реализација пројеката 

➢Функционална реорганизација Удружења 

➢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  

➢Међународна сарадња кроз чланство у ИФЛА 

 

6. Разно 

 

На Скупштини се још говорило о предлозима за одржавање предавања током Месеца 

пејзажне архитектуре и Сајма хортикултуре.  Предложени су: ЈКП Зеленило – парк Ушће, 

Нада Јаџић – рад на тему Утицај ПА на имиџ града (што се истакло као потенцијална 

тематика целокупног догађаја), Натуралист/Бобан Тошић – награђен рад у Бањалуци, 

предавање колегинице Јасне Новаковић из Аранђеловца. 

Далиборка Стојаковић покренула идеју организације излета – дружења. 

Такође се повела и дускусија о анажовању секретара преко конкурса за стручну праксу 

Националне службе за запошљавање. 

 

 

 

Записник водила:                                                                                      Председник УО УПАС 

Бојана Јовановић                                                                                                Анђелка Јевтовић 

 


