
ЗАПИСНИК 

са II редовне Скупштине Друштва паразитолога Србије (ДПС) одржане 21.06.2013. године са 

почетком у 1310 часова (у предаваоници Катедре за хигијену и технологију намирница ФВМ). 

Скупштини присуствује 31 члан ДПС, од којих 26 са правом гласа, и 7 гостију. Како је од укупно 54 

члана, 44 са правом гласа (тј. измирило обавезу плаћања чланарине за текућу годину), кворум за рад 

чини 23, те број присутних пуноправних чланова задовољава овај услов. 

Скупштину је отворила др Олгица Ђурковић-Ђаковић, председник ДПС, и најавила Дневни 

ред: 

- формалне промене Статута и предлог новог износа чланарине 

- предлог за додељивање годишње награде ДПС 

- предлог за додељивање 2 travel grant-а за одлазак на ДПМ 2013 у Нишу 

- предлог за именовање почасних чланова Друштва 

- финансијски извештај. 

Др Олгица Ђурковић-Ђаковић обавестила је Скупштину да сајт Друштва ради, и напоменула 

да је важно да сви учествују у употпуњавању садржаја, као и да је изузетно важно да Вести које се 

објављују увек буду ажурне. Квалитетан и ажуран сајт (и у енглеској верзији) је неопходан услов за 

међународну промоцију ДПС. Напоменула је да је поглавље ''публикације'' подељено на два дела – 

први који се односи на књиге које су објавили чланови ДПС-а, и други, са објављеним најновијим 

научним радовима чланова. Уведена је и рубрика ''галерија'' са ауторским фотографијама паразита 

(значајан допринос С. Симина), као и фотографија са скупова ДПС. Проф. Оташевић (МФ Ниш)  

предложила је да се и презентације предавања са Стручних скупова ДПС ставе на сајт, што је наишло 

на одобравање присутних. 

Др ОЂЂ је у име Председништва предложила да се прихвате промене Статута у члану 8 – да се 

брише реченица о чланским картама, као непотребним, што је Скупштина једногласно усвојила.  

Предлог Председништва да се чланарина за текућу годину повиси на 1.500 динара за 

запослене чланове и 1.000 за незапослене (''минимални износи'') једногласно је усвојен, уз напомену 

да свако може дати и више, у складу са својим могућностима. Такође, назначено је да се износ 

чланарине за незапослене у наредним годинама више неће подизати. 

Предлог Председништва (на основу чл. 25, ст. 1 тачка 9 Статута) за установљавање годишње 

награде ДПС такође је једногласно усвојен. У обзир долазе радови објављени током 2012/13 године, 

пријављени за награду до 01.11.2013. Додела награде била би уприличена на редовном децембарском 

састанку Друштва, а новчани део награде би постојао уколико се обезбеди спонзор 

(фармацеутска/трговачка кућа) при чему би се свака годишња награда звала по актуелном спонзору. 

Др ОЂЂ изнела је предлог Председништва да 2 travel grant-а за младе чланове ДПС за 

одлазак на ДПМ 2013 у Нишу износе по 10.000 динара, и да пријаве (уз абстракт рада) на конкурс за 

њихову доделу (који ће бити објављен одмах сутрадан на сајту ДПС) треба да стигну до 01.07. Одлука 
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ће бити објављена до 15.07, а за Комисију су предложени проф. Оташевић (председник), др Ђурковић-

Ђаковић као председник ДПС, и мр Ивана Клун као секретар ДПС. Критеријуми за пријаву на конкурс 

су максимално 35 година старости кандидата, пријављен рад за учешће на ДПМ, а одлучиваће се на 

основу квалитета предложених радова. Скупштина је једногласно усвојила наведене предлоге. 

Затим су уз кратко представљање кандидата изложени предлози за два почасна члана ДПС, и 

то: 

- Проф. др Gabriella Cancrini, Sapienza Università di Roma, Италија (предлог проф. 

Оташевић; подржали др Ђурковић-Ђаковић и др Анђелка Николић) 

- Проф. др Jean Dupouy-Camet, Université René Descartes, Paris V, Француска (предлог др 

Ђурковић-Ђаковић; подржали др Софронић и др Бобић)  

Оба почасна члана Скупштина је једногласно изабрала. 

Затим је Председник ДПС најавила кратак финансијски извештај, који је изнела Ивана Клун, 

секретар ДПС – тренутно стање на рачуну ДПС износи нешто мање од 40 хиљада динара, што значи и 

да након измиривања обавеза према рачуновођи остаје довољно средстава за исплату 2 travel grant-а 

(укупно 20.000 динара). Међутим, како нису сви чланови платили чланарину за 2013., чланство је још 

једном замољено да ову своју обавезу редовно измирује. 

У 1345 часова завршена је седница Скупштине ДПС, и прешло се на стручни део, тј. III 

стручни састанак ДПС, са следећим Дневним редом: 

1. Ивана Клун, мр сц. вет. мед., истраживач сарадник, Институт за медицинска истраживања 

Универзитета у Београду:  "Свињско месо као извор паразитских инфекција"   

2. Милена Живојиновић, мр сц. вет. мед., истраживач сарадник, Ветеринарски специјалистички 

институт "Пожаревац", Пожаревац: "Епизоотиолошка, серолошка и молекуларна истраживања 

врста рода Trichinella" 

3. Паразитолошки скупови у 2013. - Извештаји и обавештења  

4. Разно 

 
 

У Београду, 21. 06. 2013. 

 

Записник водила       Председник ДПС 

________________                                                                   ___________________________ 

Мр Ивана Клун      Др Олгица Ђурковић-Ђаковић 
Секретар ДПС       научни саветник 
 
 
                     Члан Председништва ДПС 

 

            ___________________________ 

        Др Љиљана Софронић-Милосављевић 
  научни саветник 


