
З А П И С Н И К 

 

са редовне седнице Скупштине Српског биолошког друштва одржане 20. 02. 2017. године 

 

Скупштини је од укупно 168 чланова (који су платили чланарину за 2016. годину) 

присуствовало 85, чиме је испуњен услов за пуноправно одлучивање.  

У складу са Статутом, седницом је председавала председник Друштва др Јелена 

Кнежевић-Вукчевић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду. 

Седница је почела у 14:15 часова. 

Председавајућа је за записничара предложила др Биљану Николић, ванредног професора  

Биолошког факултета Универзитета у Београду, а за овериваче записника др Драгану 

Миличић, ванредног професора Биолошког факултета Универзитета у Београду и Бојану 

Василијевић, истраживача сарадника Биолошког факултета Универзитета у Београду. 

Скупштина је једногласно прихватила предлог председавајуће. 

Председавајућа је затим објаснила да је због трајања наставе и недостатка одговарајуће 

сале, годишња седница Скупштине за 2016. годину одложена за почетак 2017. године. 

Затим је констатовала да не постоје услови да се одлучује о измени Статута Друштва те 

предложила следећи Дневни ред: 

1. Извештај о раду органа Српског биолошког друштва у 2016. години (председника,  

Управног одбора, Надзорног одбора, Главног и одговорног уредника Архива биолошких 

наука и председника Комитета за науку, Комитета за образовање и Одбора за 

биодиверзитет) 

2. Избор чланова Комитета за образовање Српског биолошког друштва 

3. Предлог измене Статута 

4. План рада за 2017. годину 

5. Разно 

Дневни ред је једногласно усвојен. 

 

Тачка 1. 

Извештај о раду у 2016. години поднели су: председник Друштва др Јелена Кнежевић-

Вукчевић, председник Управног одбора Друштва др Душко Благојевић, научни саветник 

Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, члан 

Надзорног одбора др Станислава Стошић-Грујичић, научни саветник Института за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду (уместо одсутног 

председника проф. др Боривоја Крстића, Департман за биологију и екологију Природно-

математички факултет Универзитета у Новом Саду), Главни и одговорни уредник Архива 

биолошких наука др Горан Познановић, научни саветник Института за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, председник Комитета за 

науку др Мирослав Живић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у 

Београду, председник Комитета за образовање Ана Блечић, професор биологије у IX 

београдској гимназији и председник Одбора за биодиверзитет др Саша Маринковић, 



научни сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ 

Универзитета у Београду.  

Сви извештаји су једногласно усвојени и биће доступни на сајту Српског биолошког 

друштва. 

 

Тачка 2. 

Председавајућа Скупштине је образложила да је др Јелена Станисављевић, ванредни 

професор Биолошког факултета Универзитета у Београду поднела оставку, док је Драган 

Ђурић, професор Ваљевске гимназије преминуо и изнела предлог Управног одбора да се 

за нове чланове Комитета за образовање изаберу др Срђан Стаменковић, доцент 

Биолошког факултета Универзитета у Београду и др Нада Џамић-Шепа, професор 

биологије, директор ОШ „Браћа Груловић“ у Бешки. 

Предлог је једногласно усвојен. 

 

 

Тачка 3. 

Председавајућа Скупштине је изнела и образложила предлоге за измену чланова 15, 19, 

26, 29 и 30 Статута СБД. О предлозима ће се гласати на седници Скупштине која ће бити 

организована током 2017. године. 

 

 

Тачка 4. 

План рада за 2017. годину изнела је председник Друштва др Јелена Кнежевић-Вукчевић. 

Као редовне активности Друштва планирају се: 

- Издавање 4 свеске часописа Архив биолошких наука (Друштво се пријавило на 

конкурс Министарсртва за суфинансирање, договорене су суме за суиздаваче 

којима се придружио и ИМГГИ) и пријава часописа у базу MEDLINE/PubMed; 

- Такмичење из биологије за ученике основних и средњих школа. Управни одбор је 

изабрао суорганизаторе (Биолошки факултет Универзитета у Београду за ученике 

основних школа и Департман за биологију и екологију ПМФ-а Универзитета у 

Новом Саду Београду за ученике средњих школа), прихватио састав тимова и 

усвојио Правилнике о такмичењима. 

Уз редовне активности планира се и организација тематске конференције „Положај 

биологије у систему образовања у Србији“ која би обележила и 70 година од оснивања 

СБД. 

Председник Друштва је такође изнела план рада новоконституисаног Одбора за 

популаризацију биологије за издавање научно-популарног часописа Савремена биологија, 

док су планови рада осталих органа Друштва изнети у оквиру тачке 1.  

Сви планови су једногласно усвојени и биће доступни на сајту Српског биолошког 

друштва.   

У вези са планом рада Комитета за науку о одржавању националне конференције коју би 

СБД организовало у 2018. години, др Ружица Игић, редовни професор Департмана за 



биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду је 

предложила да се уместо конференције организује национални Конгрес биолога у циљу 

бољег упознавања са научним радом у земљи и продубљивања сарадње. Дискусији се 

придружио др Павле Анђус, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у 

Београду, који је истакао да Друштво треба да сарађује са другим научним друштвима из 

области биологије у планирању научних скупова, како би што већи број колега могао да 

учествује на Конгресу биолога.  

 

Тачка 5. 

У оквиру тачке 5. није било дискусије. 

 

Седница је завршена у 15:30 часова. 

 

 

 

 

У Београду, 20.02.2017. год    Председник Српског биолошког друштва 

        и председавајућа Скупштине 

 

 

 

Записничар           Проф. др Јелена Кнежевић-Вукчевић   

 

 

 

Проф. др Биљана Николић  

 

 

Оверивачи записника 

 

 

Проф. др Драгана Миличић 

 

 

Бојана Василијевић 

 

 

 

 


