ЗАПИСНИК СА СКУПШТИНЕ ДФБС

У складу са чланом 13. Статута Друштва за физиологију биљака Србије (у даљем тексту ДФБС),
Управни одбор ДФБС сазвао је скупштину Друштва која је одржана 26. јуна 2017. године у
библиотеци Института за биолошка истражаивања „Синиша Станковић“ Универзитета у
Београду, са следећим дневним редом:
1. Усвајање предложеног дневног реда за рад Скупштине;
2. Избор председавајућег Скупштине ДФБС и записничара;
3. Усвајање записника са претходне Скупштине Друштва, одржане 20. јуна 2015.
године у Истраживачкој станици Петница;
4. Усвајање извештаја председника ДФБС за период 2015.‐2016. година;
5. Избор Управног одбора ДФБС и председника Друштва, у складу са чланом 14. и 16.
Статута
6. Избор Надзорног одбора Друштва, у складу са чланом 20. Статута ДФБС;
7. Разно

Након што је, у складу са чланом 13. Статута Друштва, утврђено да је обезбеђен кворум
(присуствовало је 43 члана Друштва, што чини више од једне четвртине чланова са правом
гласа), Скупштина је, са 42 гласа за и 1 уздржаним гласом, усвојила дневни ред и приступила
избору председавајућег Скупштине ДФБС и записничара. За председавајућег Скупштине ДФБС
одређена је др Јованка Миљуш Ђукић, а за записничара др Данијела Мишић. Скупштина ДФБС
је са 42 гласа за и једним уздржаним усвојила записник са претходне Скупштине Друштва,
одржане 20. јуна 2015. године у Истраживачкој станици Петница.
Након изношења извештаја за период 2013.‐2014. године од стране председника Друштва др
Јованке Миљуш‐Ђукић, исти је једногласно усвојен.
Скупштина је утврдила поступак гласања за чланове Управног одбора ДФБС, за период 2017.‐
2019. година, као и поступак гласања за председника ДФБС. Одлучено је да чланови Скупштине
могу гласати за до 5 кандидата са листе кандидата коју је Управни одбор благовремено
озваничио на сајту Друштва. Скупштина је именовала Комисију за пребројавање гласова, у чији
састав је изабрана др Драгана Матекало, научни сарадник ИБИСС Универзитета у Београду, др
Владан Јовановић, научни сарадник Института за Пестициде Универзитета у Београду, и др
Милорад Вујичић, доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду. Након пребројавања
гласова, Комисија је предала извештај и утврдила следећи редослед кандидата за Управни

одбор: др Ивана Максимовић редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у
Новом Саду (27 гласова), др Данијела Мишић, виши научни сарадник ИБИСС (27), др Вук
Максимовић, научни саветник ИМСИ (25), др Јелена Савић, виши научни сарадник ИБИСС (22),
др Ивана Драгићевић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду (22),
др Милан Боришев, ванредни професор ПМФ Универзитета у Новом Саду (21), др Снежана
Здравковић‐Кораћ, научни саветник ИБИСС (20), др Бранка Узелац, научни сарадник ИБИСС
(11), др Јованка Миљуш‐Ђукић, научни саветник ИМГГИ (10), и др Славица Нинковић, научни
саветник ИБИСС (6 гласова). Комисија је констатовала да у нови сазив Управног одбора ДФБС
(2017.‐2019.) улази следећих 5 кандидата: проф др Ивана Максимовић, др Данијела Мишић, др
Вук Максимовић, др Јелена Савић, и проф. др Ивана Драгићевић. Потом је спроведен други
круг гласања, у коме је биран председник Друштва између 5 изабраних чланова Управног
одбора. Комисија за пребројавање гласова у истом саставу, констатовала је следећи редослед
кандидата за председника ДФБС: др Данијела Мишић (17 гласова), проф. др Ивана
Максимовић (11), проф. др Ивана Драгићевић (6), др Јелена Савић (5), и др Вук Максимовић (3).
За председника ДФБС именована је др Данијела Мишић, виши научни сарадник Института за
биолошка Истраживања Синиша Станковић Универзитета у Београду.
Скупштина је једногласно усвојила извештај Надзорног одбора Друштва, који је изнео др
Драган Винтерхалтер.
Под тачком Разно, чланови Друштва су дискутовали о могућностима за измене и допуне
Статута Друштва, које би јасније дефинисале поступак гласања и избора чланова Управног
одбора ДФБС и председинка Друштва, и унеле могућност електронског гласања. Скупштина је
именовала Комисију за измене и допуне Статута ДФБС, чији су чланови др Снежана Будимир,
научни саветник ИБИСС, др Ивана Драгићевић, ванредни професор Биолошког факултета
Универзитета у Београду, и др Данијела Мишић, виши научни сарадник ИБИСС.
У Београду,
26.06.2017.

Записник сачинила:

_________________________
др Данијела Мишић,
записничар

Председник Друштва:

____________________________
др Јованка Миљуш‐Ђукић,
председавајући Скупштине ДФБС

