
СРПСКО ДРУШТВО ЗА ПРУЧАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА 

Београд, 24.9.2019. год. 

 

 

З А П И С Н И К 

 

Са Скупштине Српског друштва за проучавање земљишта, одржане 24.9.2019. 

године са почетком у 10:15 часова, Амфитеатар А11/ пнз (Пољопривредни факултет, 

Универзитет у Београду).  

 

Скупштини је присуствовао 31 члан Српског друштва за проучавање земљишта.  

 

Предложен је следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање предложеног дневног реда Скупштине Српског друштва за 

проучавање земљишта; 

2. Извештај о активностима Српског друштва за проучавање земљишта 

(СДПЗ) у предходном мандату; 

3. Извештај о Издавачкој делатности СДПЗ; 

4. Избор Председника и Секретара СДПЗ; 

5. Избор чланова Управног одбора СДПЗ; 

6. Избор нових и/или потврда старих председника Комисија СДПЗ; 

7. Избор нових и/или потврда старих чланова Надзорног одбора СДПЗ; 

8. Пријем нових чланова и чланарине у СДПЗ; 

9. Активности СДПЗ у наредном периоду; 

10. Разно 

 

 В. Д. Председника Српског друштва за проучавање земљишта проф. др Миливој 

Белић, редовни професор, отворио је Скупштину СДПЗ-А и поздравио присутне 

чланове. Замолио је присутне да се на седници поступа по дневном реду, са основним 

циљем да се изаберу нови заступници СДПЗ-А (председник и секретар). Како в. д. 

председника и в. д. секретара не могу председавати Скупштином, за председавајућег је 

именована проф. др Светлана Антић Младеновић, а за записничара др Марија Ћосић, 

доцент. 

 

Тачка 1. Једногласно и без примедби усвојен је предложени дневни ред 

Скупштине СДПЗ-А. 
 

Тачка 2. Проф. др Миливој Белић, редовни професор и в. д. предесдника СДПЗ-

А изнео је Извештај о активностима СДПЗ-А у претходном периоду (мандату). 

Обавестио је присутне чланове да је мандат председника и секретара истекао 

15.05.2019. и да је он вршилац дужности до именовања нових заступника.  

Када су у питању активности друштва у предходном мандату истакао је: 

 Статут Српског друштва за проучавање земљишта налази се на сајту 

http://www.sdpz.rs/index.php/sr-yu/dokumenta и доступан је на српском и енглеском 

језику. 

 Одржан је II Међународни и XIV Национални Конгрес Српског друштва за 

проучавање земљишта (2nd International and 14th National Congress of Soil Science 

http://www.sdpz.rs/index.php/sr-yu/dokumenta
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Society of Serbia “Solutions and Projections for Sustainable Soil Management”25-28
th

, 

September 2017., Novi Sad, Serbia). 

 Одржан је Симпозијум Српског друштва за проучавање земљишта, под називом 

„Земљиште основно природно добро – угроженост и опасности“, Наставно-научна 

база Шумарског факултета, 19 – 21. јуни, 2019. године, Гоч. 

 Друштво тренутно има 98 чланова. 

 Постоје добри механизми како да се организују конгреси, симпозијуми, затим 

начини конкурисања за средства код надлежних министарстава, добијање донација и 

сл. 

 Добром организацијом конгреса и симпозијума могу се остварити значајна 

средства. Добрим вођењем финансија и књиговодства тренутно на рачуну Српског 

друштва за проучавање земљишта има 332.081,00 РСД (01.09.2019.) без уплаћених 

чланарина за 2019. годину. Уплатнице за чланарину биће прослеђене члановима 

друштва ускоро, тако да се очекује да ће на рачуну бити око 400.000,00 РСД. 

 Српско друштво за проучавање земљишта постало је члан Евроазијског и 

Светског друштва за проучавање земљишта, потребно је учланити се и у Европско 

друштво за проучавање земљишта (то би требала да буде једна од активности СДПЗ-а 

у наредном периоду). Чланарина за Евроазијско друштво за проучавање земљишта је 

била бесплатна, док су за чланство у Светском друштву за проучавање земљишта 

добијена средства министарства (око 44.000,00 РСД). 

 Постоји сајт СДПЗ-а који се редовно ажурира и сервисира, одржавање сајта је 

до сада финансирао Институт за земљиште у Београду. 

 Друштво има своју шифру која ће се предати новом председнику. 

 Чланови друштва добијају потврде о чланству које им значе приликом избора и 

унапређења у наставна и научна звања. 

 

 Чланови друштва, једногласно и без примедби, усвојили су усмени 

Извештај о активностима друштва у претходном мандату. 

 

Тачка 3. Како је уредник часописа Земљиште и биљка др Елмира Саљников била 

оправдано спречена да присуствује Скупштини, проф. др Миливој Белић је поднео 

усмени Извештај о издавачкој делатности СДПЗ-а.  

 Часопис Земљиште и биљка се објављује у електронској форми на сајту 

друштва. 

 Уплаћена су средства за Српски Цитатни Инсекс (SCI), тако да се објављени 

радови могу ту пратити. 

 Др Елмири Саљников у јуну је уплаћено 50.000 РСД за ангажман у 

уредништву СДРП са рачуна СДПЗ-а (од тог новца је извршена уплата за Српски 

Цитатни Инсекс (SCI), а остатак је награда др Елмири Саљников за велики рад на 

унапређењу часописа Земљиште и биљка). 

 Часопис је веома близу позиције М51 (Водећи национални часопис). 

 Др Елмира Саљников дала је пристанак да и даље буде уредник часописа 

Земљиште и биљка, чиме остаје и члан Управног одбора СДПЗ-а. 

 

 Једногласно и без примедби усвојен је усмени Извештај о Издавачкој 

делатности СДПЗ-а, као и предлог да др Елмира Саљников остане Уредник 

часописа Земљиште и биљка и члан Управног одбора СДПЗ-а. 

 

Тачка 4. Избор Председника и Секретара СДПЗ-а 
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 Проф. др Миливој Белић дао је предлог да председник и секретар буду из истог 

места из практичних разлога (комуникације, потписа и овере докумената, пристигле 

поште и сл.). Како у овом мандату руковођење друштвом прелази на Београд, предлог 

је да и председник и секретар буду из Београда. 

 Проф. др Невенка Ђуровић подржала је предлог проф. Миливоја Белића и дала 

предлог да кандидат за председника СДПЗ-а буде проф. др Бошко Гајић, редовни 

професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, а кандидат за 

секретара СДПЗ-а буде др Љубомир Животић, доцент Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду. Како је проф. др Бошко Гајић био оправдано одсутан са 

седнице Скупштине, проф. др Невенка Ђуровић потврдила је пристанак проф. Гајића 

за кандидатуру за председника.  

 Проф. др Мирјана Кресовић, редовни професор се јавила за реч и изнела да се 

не слаже са предлогом проф. Белића да председник и секретар буду из истог места. 

Такође, истакла је да су по традицији председник и секретар увек били из различитих 

места. Сматра да то не би требало прекидати, да је то функционисало у временима када 

је комуникација била много тежс него данас. Такође, истакла је да је важно да се 

чланови друштва упознају, комуницирају. Замолила је друштво да подржи њен предлог 

да се не укида добра пракса да један заступник СДПЗ-а буде из Новог Сада, а други из 

Београда. Професорка Кресовић дала је предлог да кандидат за секретара друштва буде 

др Владимир Ћирић, доцент, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду. 

 Проф. др Миливој Белић истакао је да се не слаже са предлогом проф. Кресовић 

и поново истакао практичност свог предлога, с обзиром на искуство које има као 

председник друштва у претходном мандату. Такође, истако је да је др Владимир 

Ћирић, доцент, његов најближи сарадник и да је веома ангажован у настави и науци. 

 Проф. др Владо Личина, редовни професор Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду дао је предлог да кандидат за председника СДПЗ-а буде др 

Светлана Антић Младеновић, ванредни професор Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду, због изузетних резултата који су препознати како у земљи, 

тако и у иностранству. Такође, истакао је одличне резултате организације Симозијума 

СДПЗ-а, у јуну 2019. год., на Гочу, у сарадњи са др Снежаном Белановић Симић, 

ванредним професором Шумарског факултета Универзитета у Београду. Истакао је да 

таква особа треба да води друштво и да друштво треба да буде препознато на светском 

и европском нивоу. Проф. Личина је, такође, истакао да веома цени и поштује и 

предложеног кандидата др Бошка Гајића, редовног професора, али да са проф. др 

Светланом Антић Младеновић више сарађује и препознаје да би она веома успешно 

обављала дужност председника СДПЗ-а. 

 Проф. др Светлана Антић Младеновић, ванредни професора захвалила је 

професору Личини на предлогу и лепим речима, али је истакла да у овом тренутку није 

спремна да прихвати кандидатуру за председника СДПЗ-а.  

 Проф. др Боривој Пејић, редовни професор Пољопривредног факултета 

Универзитета у Новом Саду, истако је да се слаже са предлогом проф. Белића да 

председник и секретар буду из истог места из практичних разлога. Такође, рекао је да 

изузетно цени др Владимира Ћирић, доцента и да је упознат са његовим великим 

ангажовањем у настави и науци на Пољопривредном факултету у Новом Саду. 

 Др Љиљана Нешић, редовни професор Пољопривредног факултета 

Универзитета у Новом Саду, јавила се за реч и такође подржала предлог проф. Белића 

и истакла да као професор др Владимира Ћирића зна колико је колега ангажован. 

Такође, изнела је своја искуства док је била секретар СДПЗ-а у време мандата 

председника др Србољуба Максимовића, пре свега лошу комуникацију. 
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Након дискусије, председавајући скупштине проф. др Светлана Антић 

Младеновић консатовала је да је кандидат за председника СДПЗ-а проф. др Бошко 

Гајић, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, а 

кандидати за секретара друштва др Љубомир Животић, доцент Пољопривредног 

факултета Универзитета у Београду и др Владимир Ћирић, доцент Пољопривредног 

факултета Универзитета у Новом Саду и позвала присутне чланове да се изјасне о 

предложеним кандидатима. 

Јавним гласањем за председника Српског друштва за проучавање 

земљишта једногласно је изабран проф. др Бошко Гајић, редовни професор 

Пољопривредног факултета Универзитета у Београду. 

Јавним гласањем за секретара Српског друштва за проучавање земљишта 

изабран је др Љубомир Животић, доцент Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду са 22 гласа, др Владимир Ћирић, доцент 

Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду добио је 8 гласова, док је 

један члан СДПЗ од укупно присутних био уздржан. 

Председавајући скупштине проф. др Светлана Антић Младеновић 

консатовала је да је проф. др Бошко Гајић, редовни професор Пољопривредног 

факултета Универзитета у Београду нови председник Српског друштва за 

проучавање земљишта, а функцију секретара ће у новом мандату обављати др 

Љубомир Животић, доцент Пољопривредног факултета Универзитета у Београду. 

 

Тачка 5. Избор чланова Управног одбора СДПЗ-а 

 

Предлог чланова Управног одбора Српског друштва за проучавање земљишта: 

1. Проф. др Бошко Гајић, редовни професор Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду и председник СДПЗ-а 

2. Др Љубомир Животић, доцент Пољопривредног факултета Универзитета у 

Београду и секретар СДПЗ-а 

3. Др Елмирa Саљников, научни саветник, Институт за земљиште Београд, 

уредник часописа Земљиште и биљка 

4. Др Милан Здравковић, научни саветник, директор Института за земљиште 

Београд 

5. Др Драгоја Радановић, научни саветник, в.д. директора Института за 

проучавање лековитог биља „др Јосиф Панчић“, Београд 

6. Др Јовица Васин, виши научни сарадник, Институт за ратарство и 

повртарство, Нови Сад 

7. Др Владимир Ћирић, доцент, Пољопривредни факултет, Универзитет у 

Новом Саду. 

8. Др Боривој Пејић, редовни професор, Пољопривредни факултет, 

Универзитет у Новом Саду. 

9. Др Снежана Белановић Симић, ванредни професор, Шумарски факултет 

Универзитета у Београду. 

 

 Председавајући скупштине проф. др Светлана Антић Младеновић 

замолила је присутне чланове да се изјасне о предложеним кандидатима за 

чланове Управног одбора СДПЗ-а и након гласања констатовала да су 

предложени кандидати једногласно и без примедби изабрани за чланство у 

Управном одбору Српског друштва за проучавање земљишта. 

 

Тачка 6. Избор нових и/или потврда старих председника Комисија СДПЗ-а 
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1. Комисија за физику земљишта 

 Констатовано је да досадашњи председник Комисије за физику земљишта, 

проф. др Бошко Гајић, као новоизабрани председник СДПЗ-а не може обављати 

функцију председника поменуте комисије, те да се изабере нови председник Комисије. 

 Проф. др Мирјана Кресовић питала је да ли су пензионери чланови друштва, ако 

јесу онда могу преузимати функције у Комисијама, Одборима и сл. 

 Проф. др Снежана Белановић Симић рекла да пензионери јесу пуноправни 

чланови друштва и да могу бити ангажовани за различите функције у друштву. Не 

види разлог њиховог искључивања. 

 Проф. др Миливој Бјелић сматра да не треба оптерећивати чланове друштва из 

редова пензионера. 

 Др Милан Здравковић такође подржава ангажовање пензионера, посебно што 

имају више времена за ангажовање од запослених чланова друштва. 

 Др Љубомир Животић, доцент предложио је да председник Комисије за физику 

земљишта буде проф. др Александар Ђорђевић, редовни професор Пољопривредног 

факултета Универзитета у Београду. 

 Како је ово једини предлог за председника Комисије за физику земљишта 

прецедавајући Скупштином проф. др Светлана Антић Младеновић замолила је 

присутне чланове да се изјасне о предложеном кандидату и констатовала да је јавним 

гласањем за председника Комисије за физику земљишта изабран проф. др 

Александар Ђорђевић, редовни професор Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду, са 26 гласова за и 5 уздржаних. 

 

2. Комисија за хемију земљишта 

 Једногласно је потврђено да председник Комисије за хемију земљишта 

остаје проф. др Светлана Антић Младеновић, ванредни професор, 

Пољопривредни факултет Универзитета у Београду. 

 

3. Комисија за биологију земљишта 

 Како досадашњи председник Комисије за биологију земљишта др Драгана 

Јошић, научни саветник, Институт за земљиште Београд није присууствовала седници 

Скупштине СДПЗ-а, а имајући у виду њен одлазак у пензију, као и непоседовање 

информација о томе да ли др Јошић жели да остане на месту председника Комисије за 

биологију земљишта, председавајући Скупштином проф. др Светлана Антић 

Младеновић замолила је присутне чланове да дају предлог за новог председника 

поменуте Комисије. 

 Проф. др Невенка Ђуровић дала је за председника ове Комисије предложила 

кандидата др Александру Станојковић Себић, вишег научног сарадника, Институт за 

земљиште Београд. 

 Чланови друштва су одбили овај предлог, јер сматрају да поменути кандидат не 

испуњава услове за председника поменуте комисије, јер није из адекватне научне 

области. 

 Проф. др Боривој Пејић је предложио да кандидат за председника Комисије за 

биологију земљишта буде проф. др Симонида Ђурић, ванредни професор, 

Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду. 

 Прецедавајући Скупштином проф. др Светлана Антић Младеновић замолила је 

присутне чланове да се изјасне о предложеном кандидату и након јавног гласања 

констатовала да је за председника Комисије за биологију земљишта изабрана проф. 

др Симонида Ђурић, ванредни професор Пољопривредног факултета 

Универзитета у Новом Саду, са 29 гласова за и 2 гласа уздржана. 
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4. Комисија за плодност земљишта 

Једногласно је потврђено да председник Комисије за плодност земљишта 

остаје проф. др Владо Личина, редовни професор, Пољопривредни факултет 

Универзитета у Београду. 

 

5. Комисија за генезу, класификацију и картографију земљишта 

 Једногласно је потврђено да председник Комисије за генезу, класификацију 

и картографију земљишта остаје др Весна Мрвић, виши научни сарадник, 

Институт за земљиште Београду. 

 

6. Комисија за технологију земљишта 

 Једногласно је потврђено да председник Комисије за технологију земљишта 

остаје др Срђан Шеремешић, доцент, Пољопривредног факултета Универзитета у 

Новом Саду. 

 

7. Комисија за минералогију земљишта 

 Једногласно је потврђено да председник Комисије за минералогију 

земљишта остаје проф. др Зорица Томић, редовни професор, Пољопривредни 

факултет Универзитета у Београду. 

 

8. Комисија за земљиште и животну средину 

Једногласно је потврђено да председник Комисије за земљиште и животну 

средину остаје проф. др Снежана Белановић Симић, ванредни професор, 

Шумарски факултет Универзитета у Београду. 

 

 Проф. др Миливој Белић обавестио је присутне чланове да је на Скупштини 

СДПЗ-а одржаној током Симпозијума Српског друштва за проучавање земљишта 

21.06.2019. год., на Гочу, дат предлог за формирање нове Комисије. Наиме, проф. др 

Ружица Стричевић, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у 

Београду и др Владимир Ћирић, доцент, Пољопривредног факултета Универзитета у 

Новом Саду дали су предлог да се формира Комисија за примену информационих 

технологија у проучавању земљишта. 

 Председавајући Скупштином проф. др Светлана Антић Младеновић замолила је 

присутне чланове да се изјасне о предлогу за формирање поменуте Комисије. 

 Једногласно и без примедби усвојен је предлог за формирање Комисије за 

примену информационих технологија у проучавању земљишта. 

 Председавајући Скупштином проф. др Светлана Антић Младеновић замолила је 

присутне чланове да дају предлоге за председника поменуте Комисије 

 Др Јелена Белоица, доцент, Шумарски факултет, Универзитет у Београду 

предложила је да председник Комисија за примену информационих технологија у 

проучавању земљишта буде др Вељко Петровић, научни сарадник Института за 

биолошка истраживања “Синиша Станковић” Београд. 

 Др Вељко Петровић је захвалио на предлогу, али није прихватио кандидатуру и 

за ову функцију предлажео др Владимира Ћирића, доцентљ, Пољопривредног 

факултета Универзитета у Новом Саду. 

 Председавајући Скупштином проф. др Светлана Антић Младеновић замолила је 

присутне чланове да се изјасне о предлогу кандидата за председника Комисије за 

примену информационих технологија у проучавању земљишта и након јавног гласања 

констатовала да је за председника Комисије за примену информационих 
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технологија у проучавању земљишта једногласно изабран др Владимир Ћирић, 

доцент Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду. 

 

Тачка 7. Избор нових и/или потврда старих чланова Надзорног одбора СДПЗ-а 

 Досадашњи чланови Надзорног одбора: 

Проф. др Милан Кнежевић, редовни професор, Шумарски факултет Универзитета у 

Београду 

Проф. др Невенка Ђуровић, редовни професор, Пољопривредни факултет 

Универзитета у Београду 

Проф. др Боривој Пејић, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у 

Новом Саду 

 

 Преложено је да нововименовани чланови Надзорног одбора СДПЗ-а буду:  

Проф. др Невенка Ђуровић, редовни професор, Пољопривредни факултет 

Универзитета у Београду 

Проф. др Маја Манојловић, редовни професор, Пољопривредни факултет 

Универзитета у Новом Саду 

Др Драгана Видојевић, Министарство животне средине и просторног панирања, 

Агенција за заштиту животне средине. 

 

Овај предлог је једногласно усвојен, па је председавајући констатовала да Надзорни 

одбора СДПЗ-а чине проф. др Невенка Ђуровић, проф. др Маја Манојловић и др 

Драгана Видојевић. 

 

Тачка 8. Пријем нових чланова и чланарине у СДПЗ-а 

 Проф. др Миливој Белић истакао је важност јачања друштва и пријем нових 

угледних чланова. Важно је да чланови друштва буду еминентни стручњаци из области 

земљишта, као и млади истраживачи, људи из привреде и сл. Такође, изнео је важност 

да се чланови друштва стимулишу и најуспешнији на неки начин награђују. 

 Чланарина за активне чланове је 1000,00 РСД, а за студенте и пензионере 500,00 

РСД. 

 Проф. др Светлана Антић Младеновић је предложила да се чланарине за 

активне чланове друштва повећају на 1500,00 РСД, а да за студенте и пензионере 

остане 500,00 РСД и замолила присутне чланове да се изјасне о предлогу. 

 Предлог за повећање чланарине у СДПЗ-а са 1000,00 на 1500,00 РСД за 

активне чланове друштва усвојен је са 27 гласова за и 4 против. Нова цена 

чланарине ступа на снагу од 2020. године. 

 

Тачка 9. Активности СДПЗ-а у наредном периоду 

Проф. др Миливој Белић је истакао да активности друштва у наредном мандату 

треба да буду: чланство у Европском друштву за проучавање земљишта, затим 

организација 3. Међународног и 15. Националног Конгреса Српског друштва за 

проучавање земљишта. 

Такође је истакао да је званична адреса СДПЗ-а - Пољопривредни факултет, 

Универзитет у Београду, Немањина 6, 11080 Земун. Како друштво на тој адреси, већ 

извесно време, нема своју просторију где би била смештена архива друштва игде би се 

обављали административни послови везани за функционисање друштва, ново 

руководство би требало да се ангажује да друштво добије просторије на факултету.  

Проф. др Миливој Белић сматра и да треба започети активности на издавању 

нових верзија Приручника СДПЗ-а, ажурираних са новим методама, стандардима и сл., 



8 

 

а да у овим активностима треба да узму учешћа сви чланови друштва заједно са 

председницима Комисија. Такође, у оквиру активности друштва треба да буде и израда 

карата, када буду доступни резултати мониторинга земљишта. Истакао је и да је 

неопходно да се пратите конкурси за добијање средстава за организацију Конгреса, 

Симпозијума, набавку различите опреме за СДПЗ-а и др., као и да је неопходно 

изналажење начина да друштво постане важан друштвени чинилац, са јединственим 

ставом, по свим питањима везаним за земљиште.  

Присутни чланови су једногласно подржали све наведене предлоге 

активности СДПЗ-а у наредном периоду. 

 

Тачка 10. Разно 

  Проф. др Снежана Белановић Симић обавестила је чланове друштва да 

Шумарски факултет Унивезитета у Београду, у периоду од 24. – 26. септембра 2020. 

год., обележава велики јубилеј - 100 година рада и постојања. Позвала је све чланове 

друштва да подрже овај догађај и да узму активно учешће на Шумарском Конгресу 

који ће бити одржан у том периоду. Такође, замолила је да друштво подржи одржавање 

овог Конгреса и постави позив на свој званичан сајт, за шта је добила позитиван 

одговор. 

  Проф. др Боривој Пејић желео је да истакне још једном успешност 

Симпозијума СДПЗ-а на Гочу и предложио да се направи Симпозијум за наводњавање 

и одводњавање. 

  Проф. др Светлана Антић Младеновић подржала је предлог проф. Пејића и 

упутила га да се обрати Управном одбору СДПЗ-а за писмену сагласност за одржавање 

Симпозијума. 

Проф. др Миливој Белић обавестио је чланове и ново руководство СДПЗ-а да ће 

се примопредаја функције и документације друштва обавити у понедељак, 4. новембра 

2019. год., на Пољопривредном факултету у Новом Саду. 

 

 

Проф. др Светлана Антић Младеновић је закључила седницу Скупштине 

Српског друштва за проучавање земљишта у 11:30 часова. 

 

 

 

 

 

 

Председавајући скупштине:                                          Записничар: 

 

___________________________________                  ____________________________ 

Проф. др Светлана Антић Младеновић                       др Марија Ћосић, доцент 


