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Након упознавања присутних са предлозима измена и допуна Статута ДФС и краће 
дискусије прешло се на изјашњавање по предлозима:  
 

Члан 19. 
 

(1) Скупштина врши следеће послове: 
7) бира и разрешава четири члана Управног одбора, и то по два представника 

наставника запослених у основним, односно средњим школама; 
8) бира и разрешава представнике колективних чланова у Управном одбору; 

 

Досадашње Тачке 8) до 17) постају Тачке 9) до 18). 
  

ЗА усвајање предлога измена и допуна овог члана Статута ДФС је гласало 28 делегата, а 1 
је био УЗДРЖАН. 
 

Члан 22. 
 

(2) Управни одбор чини 17 чланова. 
(3) Чланови Управног одбора које бира Скупштина су председник Друштва, три 

председника Одељења, по два представник наставника запослених у основним и 
средњим школама и представници колективних чланова. 

(4) Чланове Управног одбора представнике колективних чланова бира Скупштина 
Друштва на предлог колективних чланова по принципу: 

- Физички факултет Универзитета у Београду - 1 представник; 
- ПМФ Универзитета у Новом Саду - 1 представник; 
- ПМФ Универзитета у Нишу - 1 представник; 
- ПМФ Универзитета у Крагујевцу - 1 представник; 
- ПМФ Универзитета у Приштини - 1 представник; 
- Електротехнички факултет Универзитета у Београду - 1 представник; 
- Електронски факултет Универзитета у Нишу - 1 представник; 
- Институт за физику - 1 представник; 
- Институт за нуклеарне науке „Винча“ - 1 представник. 

 

ЗА усвајање предлога измена и допуна овог члана Статута ДФС је гласало 28 делегата, а 1 
је био УЗДРЖАН. 
 

Члан 38. 
 

 (4) Извештај о финансијском пословању и извештаји о активности Друштва подносе се 
члановима на седници Скупштине Друштва у писаној форми, уз прибављено 
мишљење Управног одбора. Уколико Управни одбор не достави мишљење у року 
од 15 дана, сматраће се да је Управни одбор сагласан са поднетим извештајима. 

 

Предлог измена и допуна овог члана Статута ДФС је једногласно усвојен. 

 
У складу са Чланом 47. Став (1) усвојени предлози измена и допуна Статута ДФС ступају 
на снагу и примењују се од тренутка њиховог доношења на Скупштини Друштва. 
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