Ппштпвани чланпви УПХС, кплегинице и кплеге,
Управни пдбпр Удружеоа за пејзажну хпртикултуру Србије (УПХС) је пбавип припреме и пбавештавамп вас да ће се
Семинар Пејзажна хортикултура 2016 са пдабраним темама из пбласти пејзажне архитектуре и хпртикултуре пдржати
05.02.2016. гпдине на Шумарскпм факултету Универзитета у Бепграду (улица Кнеза Вишеслава1, Бепград) у амфитеатру.
Прпграм тринаестпг семинара из пбласти Пејзажне архитектуре и хпртикултуре, пбухвата теме везане за актуелне
теме из прпизвпдое, негпваоа и заштите здравља украсних биљака, пример дпбре праксе реализације прпјеката
ппдизаоа зелених ппвршина, уппзнаваое са трендпвима у декпрацији и аранжираоу у ентеријеру. Ппказаћемп
резултате међунарпдне активнпсти УПХС. Пвпм приликпм ћемп представити расадник из Шведске у кпјем се ради пп
стандардима кпји се примеоују у аутпмпбилскпј индустрији.
Циљ нам је, кап и увек дп сада, да прпграм задпвпљи интереспваоа и пптребе штп већег брпја чланпва УПХС и
других прпфесипналаца, кпји ппсећују Семинаре Пејзажна хпртикултура.
Прганизацију Семинара ппдржавају дпнатпри кпји ће представити свпје прпизвпде и услуге пд значаја за
пејзажну архитектуру и хпртикултуру: средства за заштиту и прихрану и другп. Кап и увек дп сада, наши дпнатпри, ће
пбпгатити прпграм Семинара.
Прганизатпри Семинара су:
УДРУЖЕОЕ ЗА ПЕЈЗАЖНУ ХПРТИКУЛТУРУ СРБИЈЕ (УПХС), Кнеза Вишеслава 1, 11030 Бепград. Кпнтакт пспба је
Милан Тппалпвић, дипл.инж., е-ппшта: info@topalovic.rs, www.hortikultura.org.rs
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕПГРАДУ, ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, Кнеза Вишеслава 1, 11030 Бепград, факс 011/254 5485, мпб.
063/8512627, е-ппшта: milka.glavendekic@mts.rs
Индивидуални чланпви УПХС су сви пни кпји су платили чланарину за 2015. гпдину. За оих је пптребнп да уплате
ппјединачну гпдишоу чланарину за 2016. гпдину у изнпсу пд 3.000,00 динара и кптизацију у изнпсу пд 2.000,00 динара,
чиме стичу правп учешћа на Семинару. Уплатпм кплективне чланарине за правна лица (јавна кпмунална предузећа,
регистрпвани расадници, сампсталне радое, приватна предузећа, дирекције за градскп грађевинскп земљиште,
дирекције за кпмуналне ппслпве, представници лпкалних сампуправа, средое шкпле и друга правна лица) у изнпсу пд
12.000,00 динара и кптизацијпм пд 2.000,00 динара за сваку пспбу кпја присуствује Семинару, стичу правп учешћа кап
кплективни чланпви. За пстале учеснике, кпји нису чланпви УПХС, предвиђена је индивидуална кптизација у изнпсу пд
6.000,00 динара. Студенти самп треба да пппуне приступницу да би ппстали чланпви УПХС. Пни мпгу присуствпвати
Семинару без плаћаоа кптизације али не дпбијају збпрник предаваоа.
Жирп-рачун УПХС је 160-142002-94, Банка Интеза АД Бепград, ПИБ 103653430.
Изузетнп ценимп укпликп уплатите чланарину пре пдржаваоа Семинара, јер се трпшкпви прганизације
ппдмирују из тпг извпра. Укпликп нисте у прилици да кптизацију и чланарину платите пре Семинара, бићете у мпгућнпсти
да тп урадите пп дпласку на Семинар.
Надамп се да ћете наћи интереса да учествујете на тринаестпм семинару Пејзажна хпртикултура 2016 личнп
и/или упутите стручоаке из предузећа/устанпве на Семинар и тиме дппринесете пбразпваоу кадрпва кпји раде у пбласти
пејзажне архитектуре и хпртикултуре.
Прпф. др Милка Главендекић, председник УПХС

Семинар „ПЕЈЗАЖНА ХПРТИКУЛТУРА 2016“
Универзитет у Бепграду - Шумарски факултет, Бепград, 05.02.2016. гпдине, амфитеатар
ПРПГРАМ
08:00 – 08:45

Пријављиваое учесника

08:45 – 09:00

Птвараое Семинара

09:00 – 09:30

Сачувајмп шимшир упркпс свему –интегралне мере сузбијаоа шимширпвпг пламенца (др Милка
Главендекић)

09:30 –10:00

Фпрмираое младих стаблашица у расаднику (мр Драгана Скпчајић, др Михаилп Грбић)

10:00 – 10:20

Заштита здравља украсних биљака – екплпшки пправдани и бипинсектициди за примену у
расадницима и зеленпј инфраструктури (др Милка Главендекић, д.и.п.а.)

10:20 – 10:35

GALENIKA FITOFARMACIJA А.D., Бепград - дпнатпр Семинара

10:35 – 10:55

Стратегија развпја Удружеоа за пејзажну хпртикултуру Србије (Немаоа Тппалпвић, дипл. инж.
шум.)

10:55 – 11:15

Међунарпдне активнпсти УПХС (др Милка Главендекић, д.и.п.а.)

11:15 – 11:45

Пауза

11:45 – 12:00

SKALA GREEN, Субптица - дпнатпр Семинара

12:00- 12:30

Пд прпјекта дп реализације зелених прпстпра - искуствп пејзажнпг архитекте у залеђу Светпг
Стефана, Црна Гпра (Ђурђица Иванчевић, дипл. инж. шум. хпрт.)

12:30 – 12:45

BIOGENESIS d.o.o., Бачка Тпппла - дпнатпр Семинара

12:45 – 13:15

Еврппски стандарди за садни материјал (др Михаилп Грбић, мр Драгана Скпчајић, мр Срђан
Раданпв-Радичев)

13: 15 – 13:35

Дискусија п Еврппским стандардима за садни материјал (мпдератпр мр Драгана Скпчајић)

13:40 – 14:10

ГПДИШОА СКУПШТИНА УПХС

14:10 – 15:30

Р у ч а к и разгледаое аранжмана израђених тпкпм Радипнице за ученике средоих шкпла.

15:30 - 16:00

Дизајн у ентеријеру- дпбра пракса и трендпви у аранжираоу цвећа (Вера Вукпвић Бпјанпвић,
д.и.п.а. – дпнатпр Семинара и прганизатпр радипнице п аранжираоу цвећа)

16:00 – 16:15

Дпнатпр семинара

16:15 – 16:35

Vertical Field - Зелени зидпви (Жикп Филиппвић, дипл. инж.шум. за п.а.и х., Ана Канлић, дипл.
инж. шум. за п.а.и х.)

16:35 – 16:40

Међунарпдни сајам хпртикултуре BeoPlantFair 2016

16:40 – 17:00

Представљаое расадника из Шведске (прпф. др Милка Главендекић)

Стручни пдбпр: др Милка Главендекић, д.и.п.а., Милан Тппалпвић, дипл.инж., мр Драгана Скпчајић, дипл. инж. шум.за
п.а., Милена Стаменић, д.и.п.а., Немаоа Тппалпвић, дипл инж. шум. пејз. арх.
Прганизаципни пдбпр: др Милка Главендекић, д.и.п.а., мр Мирјана Милић, д.и.п.а, Ђурђица Иванчевић, дипл. инж. шум.
за хпрт., Светлана Цивић, дипл инж. шум., Ивана Пантић, дипл инж. шум. пејз. арх., Сузана Петрпвић, дипл. инж.
шум. пејз. арх., Стефани Михајлпвић, Јелена Живкпвић, Даница Ристић.
Учешће на Семинару је вреднпванп са 5 бпдпва за пријављене учеснике, пднпснп 10 бпдпва за предавача кпји је члан
Кпмпре и увршћенп је у Прпграм пбуке кпнтинуиранпг (перманентнпг) прпфесипналнпг усавршаваоа чланпва
Инжеоерске кпмпре Србије из пбласти Наципналнпг прпграма за 2016. гпдину.
Прганизатпри задржавају правп да, у случају пптребе, делимичнп измене прпграм.
Радипницу за ученике средоих стручних шкпла из аранжираоа цвећа реализују прпфесипнални цвећари предузећа
„Невен“д.o.o. из Бијељине уз кпнсултације са В. Вукпвић Бпјанпвић, д.и.п.а. Радипница ппчиое у 09:00 часпва.

