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Записник 

 
са седнице Скупштине Ентомолошког друштва Србије (у даљем тексту ЕДС), 

одржаног 22. 12. 2017. године на Шумарском факултету Универзитета у 
Београдуу 14.00 у сали за седнице, улица Кнеза Вишеслава број 1, Београд 

 
 
Годишњу Скупштину отворила је председница УО ЕДС проф. др Милка 
Главендекић. 
На почетку рада Скупштине прихваћен је предложени дневни ред: 
Саопштења 

1. Предавање др Оливера Крстића: "Улога еволуционих интеракција између 
интрацелуларног ендосимбионта (Wolbachia) и фитоплазме (Flavescence 
dorée) у променама компоненти адаптивне вредности и правцима 
еволуције митохондријске DNK у природним популацијама Dictyophara 

europaea", докторска дисертација одбрањена 2017. године.  
2. Извештај Управног одбора о раду у 2017. години.  

Проглашење најбољих младих научника учесника XI Симпозијума 
ентомолога Србије 2017 и додела награда.  

3. План и програм рада УО у 2018. години.  
4. Разматрање и усвајање финансијског извештаја.  
5. Разматрање и усвајање финансијског плана за 2018. годину. 
6. Известај уредника часописа Acta еntomologica serbica (удаљем тексту 

AES) о наредној свесци часописа, Vol. 22, No. 1/2.  
7. Разно 

 
Одређено је радно председништво Скупштине ЕДС у саставу: проф. др Милка 
Главендекић, проф. др Оливера Петровић Обрадовић и проф. др Жељко 
Томановић. 
 
Записник са Скупштине ЕДС водила је др Катарина Младеновић, а оверавачи 
истог су проф. др Оливера Петровић Обрадовићи др Ивана Живић, ванр. проф. 
 
Присутно: 27 чланова Ентомолошког друштва Србије. 
 
 

1. Предавање др Оливера Крстића: "Улога еволуционих интеракција између 
интрацелуларног ендосимбионта (Wolbachia) и фитоплазме (Flavescence 
dorée) у променама компоненти адаптивне вредности и правцима 
еволуције митохондријске DNK у природним популацијама Dictyophara 
europaea", докторска дисертација одбрањена 2017. године, је успешно 
одржано. 

 
2. Извештај Управног одбора о раду у 2017. години поднела је проф. др 

Милка Главендекић где је навела да је успешно одржан XI Симпозијум 
eнтомолога Србије 2017 са међународним учешћем. Нарочито је истакнут 
значај присуства младих истраживача у великом броју као и квалитет 
презентованих радова.   

Проглашени су и најбољи млади научници учесници XI Симпозијума 
ентомолога Србије 2017 и извршена је додела награда од стране 
Комисије за вредновање радова младих научника у саставу:др Марко 
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Анђелковић, редовни члан САНУ, др Радмила Петановић, дописни члан 
САНУ, проф. др Милка Главендекић, проф. др Оливера Петровић 
Обрадовић, др Ивана Живић, ванр. проф. и др Снежана Пешић, доцент. 
Награда из области опште ентомологије додељена је др Катарини 
Стојановић, Универзитет у Београду Биолошки факултет; из области 
примењене ентомологије др Ивани Јовичић, Универзитет у Београду 
Пољопривредни факултет; из области генетике инсеката Немањи 
Ђорђевићу, студенту докторских студија, ПМФ Универзитет у Новом 
Саду. Награде су донирали Универзитет у Београду - Биолошки факултет 
и ПМФ Универзитет у Новом Саду, Департман за биологију и екологију.  
 
Предлoженo je да се, према могућностима, настави и у будућности 
награђивање младих научника. 
 
Ажурирање сајта Друштва пренето је у надлежност др Саше Станковића. 
 
Чланови су информисани да ће Друштво, уз Одлуку УО, подржати тимове 
који желе да конкуришу за будуће пројекте које расписује надлежно 
Министарство. 
 

3. План и програм рада УО у 2018. години. 
 
Проф. др Радмила Петановић, дописни члан САНУ је предложила да 
ЕДС припреми циклус предавања о великанима српске ентомологије и од 
чланова ЕДС је затражено да пошаљу предлоге за прелиминиарну листу 
имена знаменитих научника. Предлог је подржао УО. 

УО је подржао идеју др Радмиле Петановић да се ЕДС укључи у 
активности око организацији једнодневног скупа поводом обележавања 
125 година од рођења академика Павла Вукасовића заједно са 
Академијским одбором за проучавање фауне САНУ, Департманом за 
заштиту биља Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду и 
Огранком САНУ у Новом Саду. 
 
УО ЕДС је предложио да се за чланове ЕДС организује једнодневни 
теренски излет, ради дружења, размене информација и идеја, 
сакупљања узорака и др. у току 2018. године. 
 
Скупштина ЕДС је једногласно изгласала план рада УО у 2018. Години. 
 

4. Разматрање и усвајање финансијског извештаја. 
Др Милка Главендекић информисала је чланове о приходима и 
расходима Друштва у 2017 години. Приходи су били од чланарине 
94.000,00 рсд и од котизације 162.000,00 рсд. Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја је на име сунфинансирања  одржавања 
научног скупа уплатило 100.000,00 рсд.  Суиздавачи часописа AES 
Универзитет у Београду - Шумарски и Биолошки факултет су уплатили 
55.000,00 рсд. Расходи су били везани за финансирање часописа, 
пререгистрације, одржавање домена и укупно износи 167.192,00 рсд. 
Финансијски извештај је прелиминарни и прихваћен је једногласно. ЕДС 
подноси годишњи извештај у фебруару  2018. године АПР-у. 
 



3 

 

 
5. Разматрање и усвајање финансијског плана за 2018. године. 

Др Милка Главендекић обавестила је чланове Друштва да су суиздавачи  
часописа AES Универзитет у Београду - Шумарски и Универзитет у 
Београду - Биолошки факултет уз могућност да се број суиздавача 
прошири као и могућност суфинансирања научних часописа од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја те да је тиме 
осигурано финансирање часописа у 2018. години. Прихваћен је 
финансијски план.  
 

6. Известај уредника часописа Acta еntomologica serbica o наредној свесци 
часописа, Vol. 22, No. 1/2.  

Уредника часописа др Љиљана Протић је испред редакционог одбора 
обавестила Скупштину да је број АЕС за 2017. годину закључен. Од 
петнаест пристиглих радова десет је добило по две позитивне рецензије 
и припремљени су за штампу. Један од пријављених радова је одбијен 
док је један повучен а три рада су због негативних рецензија враћени 
ауторима на дораду и до сада нису враћени редакцији. Др Љиљана 
Протић изнела је похвале на рад техничког уредника др Саше 
Станковића и захвалност суиздавачима Шумарском и Биолошком 
факултету из Београда. Др Владимир Жикић, ред. проф., члан 
редакционог одбора, дао је предлог да се АЕС у 2018. години штампа као 
двоброј, пошто су финансијска средства обезбеђена а трошкови 
штампања умањени, уз велику молбу да се број пристиглих радова 
повећа како би се обезбедио континуитет од најмање три године са по 
два броја што часопису даје могућност бољег рангирања.  
 

7. Разно 
Др Милка Главендекић изнела је да терминологија у Правилнику о 
вредновању није у складу са Статутом друштва из 2010. године. 
Скупштина је једногласно дала одобрење да председница ЕДС издвоји и 
усагласи промене. 
Спроведена је анкета о броју заинтересованих чланова који желе да 
добију књигу мемоара г. Јована Станчића. 
 
 

Београд, 22. децембар 2017. године  
  
  
Записничар:  
 
др Катарина Младеновић 

 

 
Оверавачи записника: 

 

 
 
др Оливера Петровић Обрадовић 
 
 

Председник УО Ентомолошког 
друштва Србије: 

др Ивана Живић  
др Милка Главендекић 


