
                          

Поштовани чланови УПХС, колегинице и колеге, Управни одбор Удружења за пејзажну хортикултуру Србије (УПХС) вас позива на Семинар 

«Пејзажна хортикултура 2020» који ће се одржати 10.02.2020. године у амфитеатру Шумарског факултета Универзитета у Београду, Кнеза 

Вишеслава 1, Београд. Програм седамнаестог Семинара обухватиће актуелне теме из области расадничке производње, арборикултуре и 

интегралне заштите елемената зелене инфраструктуре. Показаћемо активности европских расадника са нагласком на промоцији зеленила 

и улоге коју би расадничари у производњи украсних биљака требало да имају у овим активностима. Кроз заједнички рад у Европском 

удружењу расадничара (ЕНА) упознаћемо вас са могућношћу укључивања УПХС у међународне пројекте. Нашим стручњацима ће се 

придружити и гост из Загреба и пренети искуства у пракси хрватских стручњака за арборикултуру. Део предавања, обухватиће расправе о 

примени  микробиолошких ђубрива, култиварима букве у Србији и потенцијалима коришћења аутохтоних сорти воћа у уређењу зелених 

простора. На крају дана, жеља нам је да заједнички на предвиђеној Скупштини УПХС анализирамо, побољшамо и осавременимо рад како 

Секције за производњу и интегралну заштиту украсних биљака, тако и Секције за арборикултуру. Циљ нам је, као и увек до сада, да 

програм задовољи интересовања и потребе што већег броја чланова УПХС и других стручњака. Организацију семинара подржавају 

донатори који ће представити своје производе и услуге од значаја за пејзажну архитектуру и хортикултуру. 

Организатори Семинара су: УДРУЖЕЊЕ ЗА ПЕЈЗАЖНУ ХОРТИКУЛТУРУ СРБИЈЕ (УПХС)  и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, 

Кнеза Вишеслава 1, 11030 Београд. Контакт особе су Јована Мајовић, johanna.majovic@gmail.com, Драгана Скочајић, факс 011/254 5485, 

моб. 064/2819769, dragana.skocajic@sfb.bg.ac.rs и Зоран Сремчевић, zoran.sremac@gmail.com.  

Индивидуална годишња чланарина за 2020. годину износи 3.000,00, а котизација за Семинар 2.000,00 динара. Уплатом колективне 

чланарине за правна лица (јавна комунална предузећа, регистровани расадници, самосталне радње, приватна предузећа, дирекције или 

агенције за градско грађевинско земљиште, дирекције за комуналне послове, представници локалних самоуправа, средње школе и друга 

правна лица) у износу од 12.000,00 динара и котизацијом од 2.000,00 динара за сваку особу која присуствује Семинару, стиче се право 

учешћа као колективни члан. Студенти попуњавањем приступнице постају чланови УПХС. Жиро-рачун УПХС је 160-142002-94, Банка Интеза 

АД Београд, ПИБ 103653430. Надамо се да ћете наћи интереса да учествујете на седамнаестом семинару «Пејзажна хортикултура 2020» 

лично, и/или упутите стручњаке из предузећа/установе на Семинар и тиме допринесете сталној обуци кадрова који раде у производњи 

украсних биљака, образовању, пејзажној архитектури и хортикултури.  

ПРЕДСЕДНИК УПХС  

др Драгана Скочајић 


