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На основу чл. 1, 9. и 10.  Савезног закона из области удруживања ( сл. гласник СРС 24/82), 
оснивачи Удружења пејзажних архитеката Југославије донели су дана 29. 3. 1996. године, 
следећу 
 
 

ОДЛУКУ 
 
I. Оснива се Удружење пејзажних архитеката Југославије-УПА, са седиштем у Београду, 
ул. Церски венац бр.20 
 
II. Оснивачи Удружења пејзажних архитеката Југославије су: 
 
1. др.Јасминка Цвејић доцент (Београд), 
2. др.Радован Невенић научни саветник (Београд), 
3. др.Михаило Грбић доцент (Београд), 
4. мр.Надежда Пејовић   (Београд),  
5. др.Мара Ђукановић ред. проф. (Београд), 
6. др.Владимир Мацура (Београд),  
7. инг.Мирољуб Јојић (Ужице),  
8. инг.Вера Грбић (Београд), 
9. инг.Олга Маринчић (Нови Сад), 
10. инг.Весна Видер, Милошевић (Нови Сад),  
 
III. Циљеви и задаци оснивања Удружења пејзажних архитеката Југославије су: 
 
Члан 7 
Циљеви УПА су: 
-допринос развоју и афирмацији пејзажне архитектуре у Савезној Републици Југославиј и у заштити, 
уређењу и обликовању предела  у СРЈ и њеном општем развоју; 
-усавршавање и унапређење струке у целини а посебно допринос стручном усавршавању и напретку 
својих чланова; 
-учешће у развоју простора и унапређењу предела и природне средине; 
-допринос бољем коришћењу земљишта, природних извора и пејзажних вредности; 
-активно учешће у заштити предела, његовом унапређењу као и очувању природне и културне 
баштине; 
-унапређење стручног рада на подручју планирања, пројектовања и обликовања предела у складу с 
друштвеним потребама; 
-развијање максималне ангажованости чланова код решавања свих важних питања која се односе на 
просторни развој и предмет су шире друштвене расправе; 
-потпомагање и допринос развоју законодавства у домену уређења и заштите передела, просторног 
и урбанистичког планирања; 
-удруживање свих стручњака, пејзажних архитеката, који су својим резултатима рада, 
стваралаштва и јавне афирмације на пољу обликовања предела достигли онај ниво  стручности 
предвиђен условима овог Статута. 
 
IV. Овлашћује се др. Јасминка Цвејић, из Београда, ул. Митрополита Петра Ненадовића 22, 
бр. л.к. 512471, 2604947715305, да у име оснивача потпише Одлуку о оснивању Удружења и 
изврши све послове и правне радње које се односе на упис Удружења код надлежних органа 
који води регистар. 
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ЗАПИСНИК 

 
Са Оснивачке скупштине Удружења пејзажних архитеката Југославије  

УПА, одржане 29.3.1996. године на Копаонику 
 

 Оснивачкој скупштини присуствују сви оснивачи. 
 Др. Јасминка Цвејић је предложила, а присутни су једногласно усвојили следећи 

 
 ДНЕВНИ  РЕД 

 
1. Избор радног председништва 
2. Оснивање Удружења и поступак регистрације 
3. Доношење Статута 
4. Избор Председништва и Надзорног одбора 
5. Разно 

 
I 

 
Присутни су једногласно донели следећу  
 

ОДЛУКУ 
 
Именује се радно Председништво Оснивачке скупштине Удружења пејзажних архитеката 
Југославије-УПА у следећем саставу: 
 
1. др. Јасминка Цвејић (Београд)  -  Председник  УПА 
2. др. Радован Невенић (Београд) -  Заменик председникаУПА 
3. инг.Вера Грбић (Београд)           -  Секретар УПА 
 

II 
 

Одбор за организацију Оснивачке скупштине је информисао присутне о доношењу 
Одлуке о оснивању Удружења пејзажних архитеката Југославије, који су донели дана  
15.3. 1996., оснивачи: 
 
1. др.Јасминка Цвејић доцент (Београд), 
2. др.Радован Невенић научни саветник (Београд), 
3. др.Михаило Грбић доцент (Београд), 
4. мр.Надежда Пејовић   (Београд),  
5. др.Мара Ђукановић ред. проф. (Београд), 
6. др.Владимир Мацура (Београд),  
7. инг.Мирољуб Јојић (Ужице),  
8. инг.Вера Грбић (Београд), 
9. инг.Олга Маринчић (Нови Сад), 
10. инг.Весна Видер Милошевић 
 
Затим је Оснивачка скупштина информисана о поступку регистрације Удружења код 
надлежних органа. 
 Након ових информација Оснивачка скупштина је донела следећу 
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ОДЛУКУ 
 

1. Оснива се Удружење пејзажних архитеката Југославије-УПА, са седиштем у Београду, 
ул. Церски венац бр.20 
 
2. Оснивачи Удружења пејзажних архитеката Југославије су: 
 
1. др.Јасминка Цвејић доцент (Београд), 
2. др.Радован Невенић научни саветник (Београд), 
3. др.Михаило Грбић доцент (Београд), 
4. мр.Надежда Пејовић   (Београд),  
5. др.Мара Ђукановић ред. проф. (Београд), 
6. др.Владимир Мацура (Београд),  
7. инг.Мирољуб Јојић (Ужице),  
8. инг.Вера Грбић (Београд), 
9. инг.Олга Маринчић (Нови Сад), 
10. инг.Весна Видер, Милошевић (Нови Сад),  
 
 
3. Циљеви и задаци оснивања Удружења пејзажних архитеката Југославије су: 
Члан 7 
Циљеви УПА су: 
-допринос развоју и афирмацији пејзажне архитектуре у Савезној Републици Југославиј и у заштити, 
уређењу и обликовању предела  у СРЈ и њеном општем развоју; 
-усавршавање и унапређење струке у целини а посебно допринос стручном усавршавању и напретку 
својих чланова; 
-учешће у развоју простора и унапређењу предела и природне средине; 
-допринос бољем коришћењу земљишта, природних извора и пејзажних вредности; 
-активно учешће у заштити предела, његовом унапређењу као и очувању природне и културне 
баштине; 
-унапређење стручног рада на подручју планирања, пројектовања и обликовања предела у складу с 
друштвеним потребама; 
-развијање максималне ангажованости чланова код решавања свих важних питања која се односе на 
просторни развој и предмет су шире друштвене расправе; 
-потпомагање и допринос развоју законодавства у домену уређења и заштите передела, просторног 
и урбанистичког планирања; 
-удруживање свих стручњака, пејзажних архитеката, који су својим резултатима рада, 
стваралаштва и јавне афирмације на пољу обликовања предела достигли онај ниво  стручности 
предвиђен условима овог Статута. 
 
4. Овлашћује се др. Јасминка Цвејић, из Београда, ул. Митрополита Петра Ненадовића 22, бр. 
л.к. 512471, 2604947715305, да у име оснивача потпише Одлуку о оснивању Удружења и 
изврши све послове и правне радње које се односе на упис Удружења код надлежних органа 
који води регистар. 
 

III 
 

Одбор за организовање Оснивачке скупштине је присутнима презентовао ПРЕДЛОГ 
СТАТУТА Удружења, а присутни су једногласно донели следећу 
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ОДЛУКУ 
Доноси се СТАТУТ Удружења пејзажних архитеката Југославије, (Текст Статута чини 
саставни део ове одлуке). 
 

IV 
 

На предлог Одбора за организовање оснивачке скупштине и појединачних предлога 
присутних, једногласно је донета следећа 
 

ОДЛУКА 
1. Именује се Председништво Удружења пејзажних архитеката Југославије у следећем 
саставу: 

1. др. Јасминка Цвејић (Београд)  -  Председник  УПА 
2. др. Радован Невенић (Београд) -  Заменик председникаУПА 
3. инг.Вера Грбић (Београд)          - Секретар УПА 
4. мр.Надежда Пејовић   (Београд) -члан  
5. инг.Весна Видер Милошевић (Нови Сад)  -члан 
6. инг. Лидија Марић (Херцег Нови)-члан 
7. др. Михаило Грбић доцент (Београд)-члан 

Конституитивна седница председништва ће се одржати у року од 5 дана од дана уписа 
Удружења у регистар. 

 
2. Именује се Надзорни одбор Удружења пејзажних архитеката Југославије  у следећем 
саставу: 
1. др.Михаило Грбић доцент (Београд), 
2. инг.Олга Маринчић (Нови Сад), 
3. инг.Весна Видер Милошевић ( Нови Сад). 
Конститутивна седница Надзорног одбора одржаће се у року од 5 дана уписа Удружења у 
регистар. 
 
 

V 
 
Под тачком Разно није било предлога за одлучивање. 
 
 
 

Радно председништво 
Оснивачке Скупштине 

 
1. др. Јасминка Цвејић (Београд)  -  Председник  УПА 
2. др. Радован Невенић (Београд) -  Заменик председникаУПА 
3. инг.Вера Грбић (Београд)          -  Секретар УПА 

 
 


