
ЗАПИСНИК 

са IV редовне Скупштине Друштва паразитолога Србије (ДПС) одржане 26.06.2015. 

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

Скупштини присуствује 17 чланова ДПС, и 3 госта. Такође, мали је број плаћених чланарина за 

текућу годину, што значи да не постоји кворум за доношење одлука на Скупштини. Међутим, није ни 

предвиђено доношење никаквих одлука.  

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 

- обновљена је сарадња са мађарским Друштвом паразитолога билатералним састанком на 

Палићу (окт. 2014.), а предложен је и узвратни сусрет за 02.10.2015. 

- почеле су припреме за организацију састанка COST акције CYSTINET 2015 (Прва 

конференција, 02-04.11.2015. у Београду), вероватно у Хотелу М. Можда ће постојати 

могућност да чланови који редовно плаћају чланарину имају бесплатно учешће. 

Секретар ДПС Ивана Клун изнела је кратак финансијски извештај (стање на рачуну Друштва 

24/06/2014. према изводу бр. 9 износило је 20.861,56 динара, при чему је нажалост само мали део 

чланства измирио своје обавезе према Друштву). 

Председник ДПС подсетила је чланове да се Друштво припрема за конкурисање за домаћина 

EMOP 2020, о чему ће се одлучивати у Финској следеће године (информације о Италији као 

контракандидату), и притом замолила гошћу др Валентину Арсић Арсенијевић која има искуства у 

освајању домаћинства међународне конференције, и то у сарадњи са Конгресним бироом Београда,  

да помогне Друштву у успостављању контакта за прављење овог bid-а. Такође, ОЂЂ је поменула да је 

за добијање кандидатуре од суштинског значаја подршка председништва EFP-а, коју ДПС и она лично 

у начелу имају. 

Др ВАА је потврдила своја позитивна искуства са КББ, који веома професионално и добро 

раде, и дала основне препоруке и савете за посао који очекује ДПС (обезбеђивање писама подршке 

министарстава, других струковних друштава на локалном и регионалном нивоу, разматрање хотела за 

место одржавања, итд.). Битна напомена је да Министарство просвете и науке може да суфинансира 

међународну конференцију а рок за подношење захтева је 31. јануара за суфинансирање Конгреса у 

текућој години. 

Др ВАА је искористила прилику да онавести ДПС о раду тела (чији је она координатор) за 

Референтне лабораторије здравственог система Србије. Извештаји су предати и усвојени, а налазе се 

на сајту mikologija.org.rs. такође, сматра се да је улога струковних друштава незаменљива јер секције 
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СЛД нису на нивоу системског решавања проблема у струци. ДПС даје подршку свим конструктивним 

предлозима за унапређење струке. 

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

У Београду, 26. 06. 2015. 

 

Записник водила       Председник ДПС 

________________                                                                   ___________________________ 

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

 

            ___________________________ 

        Др Љиљана Софронић-Милосављевић 
  научни саветник 


