Београд, 29.12.2014.
У складу са Статутом Удружења за пејзажну хортикултуру Србије (у даљем тексту
УПХС), одржана је скупштина. Скупштина је радила према следећем дневном реду:
ДНЕВНИ РЕД
Саопштења
1. Извештај о раду
2. Финансијски извештај
3. Програм рада и развоја Удружења
4. Одлука о учлањењу УПХС у Европску Асоцијацију расадничара (ЕNA)
4. Усвајање годишњег финансијског плана
5. Избор управног одбора и других органа УПХС у складу са Статутом
4. Разно
Извештај Управног одбора о раду УПХС је поднела проф. М. Главедекић, председница
УПХС. У извештају је приказано које су активности реализоване: семинари, предавања и
презентације на Сајму хортикултуре BeoPlantFair у Београду, сарадња са Привредном
комором Србије, Шумарским факултетом у Београду, малим и средњим предузећима која
подржавају активности УПХС и др. Урађено је пет стандарда: о издавачкој делатности,
почасним члановима, наградама и награђивању, о стручном усавршавању и Етички
кодекс. Посебно је приказана међународна сарадња. Од 2014. Године УПХС је пуноправан
члад Европског савета за арборикултуру. Поднета је кандидатура за приступање
Европској асоцијацији расадничара (ЕNA).
Извештај о раду је усвојен једногласно заједно са Етичким кодексом и другим
правилницима.
2. Скупштини је приказан финансијски извештај о структури прихода и расхода УПХС.
Удружење је пословало позитивно.Скупштина је усвојила једногласно финансијски
извештај.
3. Програм рада у 2015. години је приказан учесницима Скупштине. После дискусије,
закључено је да се наставе предавања у служби струке на семинарима Пејзажна
хортикултура. Да се настави са промоцијом струке и сарадњом са Београдским сајмом,
Шумарским факултетом, малим и средњим предузећима која подржавају активности
УПХС. Предлог програма рада и развоја Удружења УПХС је усвојен једногласно.
4 Након дискусије, у којој се учесници Скупштине изразили потребу да се
имплементирају Стандарди за садни материјал према стандардима Европској асоцијацији
расадничара, предложено је да УПХС пошаље предлог да буде примљена у чланство ове
асоцијације. Предлог за учлањење УПХС у ЕNA jе усвојен једногласно.

5. Избор 7 чланова УПРАВНОГ ОДБОРА, СУДА ЧАСТИ, НАРЗОРНОГ ОДБОРА је
обављен непосредним изјашњавањем чланова скупштине и изабрани су следећи чланови:
УПРАВНИ ОДБОР:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вера Вуковић Бојановић
Милка Главендекић
Мирјана Милић
Драгана Скочајић
Милена Стаменић
Милан Топаловић
Немања Топаловић

СУД ЧАСТИ:
1. Јелена Јездимировић
2. Јасмина Мијатовић
3. Зоран Сремчевић
НАДЗОРНИ ОДБОР
1. Ана Бошњак
2. Јасна Новаковић
3. Радмила Остраћанин
4. Под тачком Разно разматрано је побољшање антивности УПХС на промоцији
струке, расадника и предузећа чланова УПХС. Предложено је да се на сајту објаве
контакти колективних чланова УПХС (расадници и предузећа), кратак опис
делатности и/или асортимана производње са линком за њихове сајтове.
Записник водила мр Мирјана Милић
ПРЕДСЕДНИК УПХС
Проф. др Милка Главендекић

