
 

 

 

 

 

У  складу 

Управни 

Ректората

1. Усвајањ

2. Избор 

3. Усвајањ

Института

4. Усвајањ

5. Размат

6.  Додел

конферен

организуј

Друштва 

7. проф. д

8. Разно 

 

Након  ш

(присуств

Скупштин

Дневног 

се  награ

конферен

вечери ко

Скупштин

председа

Савић.  С

Друсштва

Станкови

са  чланом 

Одбор ДФБ

а Универзите

ње дневног р

председавај

ње записник

а за биолошк

ње финансиј

трање предл

ла  награда  з

нцији  “3rd  I

је у Београд

и оддлуке У

др Љубинка 

што  је  у  скл

вовало је 47 

на  је усвојил

реда обрише

аде  за  најб

нцији “3rd Int

оја ће бити о

на  је  даље 

авајућег Скуп

купштина  Д

а одржане 26

ић“ Универзи

ЗАПИ

13.  Статута  Д

С  је  сазвао 

ета у Београд

реда за рад С

ућег Скупшт

ка са претход

ка истражива

ског извешта

ога за измен

а  најбољи  с

nternational 

ду у периоду 

правноф Одб

Ћулафић: IN 

ладу  са  чла

чланова Дру

ла Дневни ре

е тачка 6. (ти

бољи  студен

ternational Co

организована

приступила

пштине ДФБ

ФБС  је  са  с

6. јуна 2017.

итета у Беогр

СНИК СА

Друштва  за 

Скупштину  Д

ду са почетко

Скупштине;

ине ДФБС и 

дне Скупштин

ања „Синиш

аја ДФБС за 2

не и допуне С

студентски  р

Conference 

од 9. до 12

бора ДФБС (б

MEMORIAM

ном  13.  Ста

уштва, што чи

ед са измено

име је тачка 

нтски  рад 

onference on

а у оквиру Ко

избору  пр

БС изабрана 

свих  47  глас

 год у библи

аду.  

А СКУПШТ

физиологију

Друштва  која

ом у 18:30h, 

записничара

не Друштва, 

а Станковић

2017. год; 

Статута и гла

рад  презенто

on  Plant  B

.  јуна 2018. г

бр. 1/2018) о

M проф. др Ми

атута  Друшт

ини више од

ом коју  је пр

7. постала та

презентован

 Plant Biology

онференције

едседавајућ

је др Даније

сова  за  усво

иотеци Инсти

ТИНЕ ДФ

у  биљака  Ср

а  је  одржан

са следећим

а; 

одржане 26

“ Универзите

сање о усвај

ован  у  форм

Biology  (22nd

год, а у скла

од 16. маја 20

ирјана Нешк

тва,  утврђен

д једне трећи

редложила д

ачка 6, а тачк

н  у  форми 

y (22nd SPPS M

е.  

ег  Скупштин

ела Мишић, 

ојила  записн

итута за биол

ФБС 

рбије  (у  даљ

а 11.  јуна 20

м дневним ре

6. јуна 2017. 

ета у Београд

јању новог Ст

ми  постера 
d  SPPS  Meet

аду са члано

018. год; 

ковић; 

но  да  је  об

ине чланова 

др Данијела 

ка 8. је поста

  постера  н

Meeting)”  до

не  ДФБС  и 

а  за  записн

ник  са  претх

лошка истра

ем  тексту  Д

018.  год  у  зг

едом: 

год у библио

ду; 

татута Друшт

на  међунар

ting)”  коју  Д

м 3. и 14. Ст

безбеђен  кв

са правом гл

Мишић, да 

ала тачка 7), 

на  међунар

оделе на све

записничар

ничара   др  Је

ходне  Скупш

живања „Си

ДФБС), 

гради 

отеци 

тва; 

одној 

ДФБС 

татута 

ворум 

ласа), 

се из 

те да 

одној 

ечаној 

ра.  За 

елена 

штине 

ниша 



Након изношења финансијског извештаја за 2017. годину од стране благајника Друштва, др Јелене 

Савић, исти је једногласно усвојен. 

У  даљем  раду  Скупштине  чланови  су  обавештени  о  раду  на  изменама  и  допунама  Статута. 

Комисија која је на предходној Скупштини одржаној  26. јуна 2017. изабрана а у чијем су се саставу 

нашле др Снежана Будимир,  проф.  др Ивана Драгићевић и др Данијела Мишић,  предложила  је 

измене  и  допуне  важећег  Статута  и  предлог  је  био  јавно  доступан  свим  члановима  на  сајту 

Друштва  месец  дана  пред  одржавање  Скупштине.  Примедбе  на  предлог  у  међувремену  су 

доставили  чланови  Управног  Одбора  ДФБС  на  састанку  одржаном  у  16.  маја  2018.  год.  Остали 

чланови  Друштва  до  одржавања  Скупштине  нису  подносили  примедбе  на  предлог  измена  и 

допуна  Статута,  стога  је  председавајући  др Данијела Мишић  ставила  на  гласање  нови  Статут  са 

свим изменама и допунама јавно доступним на сајту ДФБС. Свих 47 чланова гласало је за усвајање 

новог  Статута.  Др  Данијела  Мишић  је  предложила  да  чланови  Комисије  који  су  радили  на 

допунама и изменама уобличе финални текст Статута.  

Проф.  др  Љубинка  Ћулафић  је  затим  у  пригодној  форми  подсетила  све  присутне  чланове 

Скупштине на живот и дело недавно преминуле проф. др Мирјане Нешковић, дугогодишљег шефа 

Катедре за физиологију биљака Биолошког факултета Универзитета у Београду, члана и једног од 

оснивача ДФБС и доајена физиологије биљака у нашој земљи. 

У оквиру тачке Разно није било дискусије.          

У Београду, 

11.06.2018. 

    

Записник сачинила:                Председник ДФБС: 

_____________________                    ____________________ 

др Јелена Савић                др Данијела Мишић 


