
ЗАПИСНИК 

са V годишње и изборне Скупштине Друштва паразитолога Србије (ДПС) одржане 

02.12.2016. год. са почетком у 1210 часова (у предаваоници Катедре за хигијену и технологију 

намирница ФВМ).  

Скупштини присуствује 28 чланова ДПС, од којих 26 са правом гласа, и 5 гостију. Како је од 

укупно 57 чланова, 46 са правом гласа (тј. измирило обавезу плаћања чланарине за текућу годину), 

кворум за рад чини 24, те број присутних пуноправних чланова задовољава овај услов. 

Скупштину је отворила председник ДПС у периоду 2012-2016. др Олгица Ђурковић-Ђаковић 

давањем извештаја о раду Друштва у протеклих годину и по дана (у периоду између две Скупштине): 

- сви стручни састанци одржани су по плану 

- сајт Друштва ради и редовно се допуњава 

- одржан је други билатерални састанак са мађарским Друштвом паразитолога у научном 

центру Зоо-врта у Сегедину 14.10.2016. 

- добијено „домаћинство“ конгреса EMOP 2020 у Београду. 

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

02/12/2016. према изводу бр. 35 износило је 49.198,06 динара, при чему је више од 4/5 чланства 

измирило своје обавезе према Друштву. Само Друштво је, поред већ раније уплаћених чланарина 

европском (ЕФП) и светском (WFP) удружењу паразитолога, издвојило и средства (у динарској 

противвредности од 100 €) за чланарину у ЕФП за период 2017-2020. године, а која ће се предати 

благајнику ЕФП током ЕМОП састанка у Београду 2020. 

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

периоду. 

Др ОЂЂ је затим у име Председништва предложила да се прихвате следеће промене Статута: 

1.  члан 1 – да се „осавремени“ назив Друштва на енглеском језику, и да уместо “Society of 

Serbian Parasitologists” назив Друштва на енглеском буде “Serbian Society for 

Parasitology”, 

2. члан 23 – да се измени број чланова Председништва, и повиси са седам на девет 

[председник, потпредседник, секретар (сви по функцији), и још 6 чланова)].  

Скупштина је једногласно усвојила ове измене Статута. 

Др ОЂЂ је саопштила одлуку Председништва да је за најбољи научни рад 2015/2016. изабран 

рад: Radovic I, Gruden-Movsesijan A, Ilic N, Cvetkovic J, Mojsilovic S, Devic M, Sofronic-

Milosavljevic Lј (2015): Immunomodulatory effects of Trichinella spiralis-derived excretory–secretory 

antigens. Immunol Res 61: 312–325. DOI 10.1007/s12026-015-8626-4 (IF2014 = 3.098). 
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Затим се приступило избору нових органа Друштва за наредни четворогодишњи период. На 

основу предлога усаглашеног на Председништву ДПС, за Председника је предложена др ОЂЂ, у 

складу са успешним радом ДПС од оснивања /реактивације 2012., као и због добијања организације 

ЕМОП 2020 у Београду као изузетне прилике за промовисање домаће паразитологије. За 

потпредседника је предложена др Љиљана Софронић Милосављевић (ИНЕП), а за секретара др 

Ивана Клун (ИМИ). За чланове Председништва предложени су др Зоран Кулишић (ФВМ), др Драган 

Катарановски (БФ/ИБИСС), др Душан Лалошевић (МФ УНС), др Сузана Оташевић (МФ УН), др 

Зорица Дакић (КЦС), и др Оливера Бјелић-Чабрило (ДБЕ УНС). Скупштина је једногласно усвојила 

предлоге у целини. Новоизабрани чланови Председништва др ЗД и др ОБЧ захвалиле су се на 

указаном поверењу, и похвалиле досадашњи рад Друштва. 

У 1245 часова завршена је Скупштина ДПС, и прешло се на XIV стручни састанак ДПС. 

У Београду, 02. 12. 2016. 

 

Записник водила       Председник ДПС 

________________                                                                   ___________________________ 

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

 

            ___________________________ 

        Др Љиљана Софронић-Милосављевић 
  научни саветник 


