
ЗАПИСНИК 

са VI редовне Скупштине Друштва паразитолога Србије (ДПС) одржане 15. 12. 2017. 

год. са почетком у 1205 часова (у предаваоници Катедре за хигијену и технологију намирница ФВМ).  

Скупштини присуствује 28 чланова ДПС, од којих 27 са правом гласа, и 4 госта. Како је од 

укупно 59 чланова, 53 са правом гласа (тј. измирило обавезу плаћања чланарине за текућу годину), 

кворум за рад чини 27, те број присутних пуноправних чланова задовољава овај услов. 

Скупштину је отворила председник ДПС др Олгица Ђурковић-Ђаковић давањем извештаја о 

раду Друштва у протеклој години (у периоду између две Скупштине): 

- сви стручни састанци одржани су по плану, 

- сајт Друштва ради и редовно се допуњава (неопходно је да чланови шаљу своје прилоге – 

публикације, итд.). 

Секретар ДПС Ивана Клун изнела је кратак финансијски извештај. Стање на рачуну Друштва 

15/12/2017. према изводу бр. 30 износило је 42.036,56 динара, при чему је око ¾ чланства измирило 

своје обавезе према Друштву.  

Скупштина је једногласно усвојила извештај о раду (укључујући и финансијски) у протеклом 

периоду. 

Др ОЂЂ је покренула питање о потреби акредитације стручних састанака ДПС код 

Ветеринарске коморе Србије (која је ту услугу однедавно почела да наплаћује). Др Зорица Дакић 

(КЦС) рекла је да би акредитација (тј. стечени поени) била корисна свим ветеринарима који би 

учествовали у раду стручних састанака, а др Сара Савић (НИВС НС) да је значајна и због угледа који 

Друшво ужива. Одлучено је да се стручни састанци убудуће акредитују и код Ветеринарске коморе. 

Затим се прешло на најаву активности за следећи период. Припреме за одржавање ЕМОП 

2020 састанка ће почети успостављањем сајта пре лета 2018., као и формирањем организационог 

одбора који ће превасходно бити састављен од чланова Друштва. 

Taкође, стручни састанци ће се и следеће године одржавати у досадашњем ритму и на 

досадашњи начин, тако да ће априлски поново бити у организацији проф. др Душана Лалошевића у 

Новом Саду, док ће јунски састанак бити заједнички са Друштвом медицинских миколога Србије, што 

би допринело ширем избору тема као и већој посећености предавања. 

Др ОЂЂ је саопштила одлуку Председништва да се назив Награде ДПС за најбољи научно-

истраживачки рад мења у „Годишњa наградa ДПС“, као и одлуку да се Годишњa наградa ДПС за 2017. 

годину додели раду Јелене Србљановић и сар.: Srbljanović J, Štajner T, Konstantinović T, Terzić-

Jovanović N, Uzelac A, Bobić B, Šolaja BA, Djurković-Djaković O (2017): Examination of the 

antimalarial potential of experimental aminoquinolines: poor in vitro effect does not preclude in vivo 

efficacy. Int J Antimicrob Agents 50, 3: 461-466. DOI 10.1016/j.ijantimicag.2017.06.002. (IF2016 = 4.307). 
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Гост Скупштине двм Љубомир Ћурчин у својству члана Управног одбора Европског друштва 

за дирофилариозу и ангиостронгилозу (ESDA) позвао је чланове ДПС да учествују на 6th Dirofilaria 

and Angiostrongylus Days који ће се одржати 6-7 јула 2018. год. у Београду. 

Др Оливера Бјелић-Чабрило (ДБЕ УНС) је најавила одржавање биоинформатичког скупа 

BELBI 2018. у Београду у јуну следеће године (у чију је организацију укључена) што би могло да буде 

од интереса и другим члановима ДПС. Др ОЂЂ је ово подржала рекавши да је ИМИ од претходне 

године суорганизатор скупа. 

Др Бранко Бобић (ИМИ) подсетио је чланове да на време пошаљу предлоге предавања и други 

материјал ради правовременог подношења захтева за акредитацију стручних састанака. 

У 1235 часова завршена је Скупштина ДПС, и прешло се на XVII стручни састанак ДПС. 

У Београду, 15. 12. 2017. 

 

Записник водила       Председник ДПС 

________________                                                                   ___________________________ 

Др Ивана Клун       Др Олгица Ђурковић-Ђаковић 
Секретар ДПС       научни саветник 
 
 
 
       Потпредседник ДПС 

 

            ___________________________ 

        Др Љиљана Софронић-Милосављевић 
  научни саветник 
 

 
 

Напомена: На састанку Председништва који је претходио Скупштини др Драган Катарановски (БФ) је 

замолио да га због одласка у пензију на функцији члана Председништва замени колегиница са БФ, др 

Вера Николић, са чим су се сагласили сви присутни чланови Председништва. Пошто је ово 

пропуштено да буде стављено на гласање током заседања Скупштине, накнадно је предочено 

члановима ДПС електронским путем 22. 12. 2017. Од пуноправних чланова који су били присутни на 

Скупштини, велика већина се позитивно изјаснила о предлогу, те се сматра усвојеним. 


