УДРУЖЕЊЕ ПЕЈЗАЖНИХ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ
25.02.2021. год.
БЕОГРАД
Кнеза Милоша бр. 7a
У складу са одредбама чланова 12 и 78 Закона о удружењима (Службени лист РС, бр. 51/09), на
основу члана 7 став 6 Статута Удружења пејзажних архитеката Србије, Управни одбор
Удружења пејзажних архитеката Србије, на седници одржаној 25.02.2021. године донео је

ПРАВИЛНИК
О ПОЧАСНИМ ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА ПЕЈЗАЖНИХ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ

Члан 1.
Овим правилником се ближе уређује стицање почасног чланства у Удружењу пејзажних
архитеката Србије (у даљем тексту: УПАС) и друга питања битна за статус почасног члана УПАС.

Члан 2.
Почасни чланови могу бити личности посебног друштвеног или професионалног угледа.
Статус почасног члана УПАС може се доделити лицу које има најмање 30 година радног
искуства и призната професионална остварења, а које је својим радом, ангажовањем,
достигнућима и другим видовима активности допринело афирмисању пејзажне архитектуре
или развоју и угледу Удружења пејзажних архитеката Србије.
Статус почасног члана може се доделити и страном држављанину који је заслужан за
општи напредак струке и за развој стручних веза између земље у којој делује и Републике
Србије.

Члан 3.
Право предлагања лица за почасног члана УПАС имају сви органи и тела УПАС, а
иницијативу могу покренути и појединачни чланови УПАС достављањем предлога Управном
одбору УПАС.
Предлог за почасног члана доставља се писмено, садржи биографију кандидата и
образложење предлога за стицање статуса почасног члана.
Одлуку о додели статуса почасног члана УПАС доноси Скупштина УПАС.

Члан 4.
Проглашење почасног члана обавља се на посебној свечаности јавним саопштавањем
избора од стране Председника УПАС, читањем образложења и уручењем специјалне Повеље.
Свечаност проглашења почасног члана може се одржати највише два пута у току
календарске године.

Члан 5.
Почасно чланство у УПАС је доживотно.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, почасно чланство у УПАС може престати и на
захтев почасног члана.

Члан 6.
Почасни члан УПАС нема посебна права и обавезе по основу почасног чланства.
Почасни члан УПАС изабран из редова чланова УПАС, ослобођен је од обавезе плаћања
чланарине УПАС.

Члан 7.
Председник УПАС као и други органи УПАС утврђени Статутом УПАС, могу затражити од
почасних чланова мишљење, ставове, предлоге и сугестије по одређеним питањима од значаја
за струку и остваривање делатности УПАС.

Члан 8.
Изглед специјалне Повеље о почасном чланству и форма свечаности доделе специјалне
Повеље утврђују се одлуком Управног одбора УПАС.

Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања на Скупштини УПАС и
објављивања на сајту УПАС.

ПРЕДСЕДНИK УПРАВНОГ ОДБОРА
УДРУЖЕЊА ПЕЈЗАЖНИХ АРХИТЕКАТА
Анђелка Јевтовић, дипл.инж.пејз.арх.

