ЗАПИСНИК

са Скупштине Друштва паразитолога Србије (ДПС) одржане 04.12.2012. године са почетком у 16 00 часова
(у предаваоници Катедре за хигијену и технологију намирница ФВМ). Скупштини присуствује 28 чланова ДПС, од
којих 27 са правом гласа, и 3 госта. Како је од 50 чланова који су до данас попунили приступнице 45 са правом гласа
(тј. измирило обавезу плаћања чланарине), 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:
- предлог за проширивање Председништва чланом са Медицинског факултета у Нишу, проф. др Сузаном
Оташевић,
- извештај о чланству и финансијски план ДПС, и
- најава планираних активности.
Др Олгица Ђурковић-Ђаковић обавестила је Скупштину о претходно одржаном састанку Председништва и
донешеној одлуци да се предлог о проширивању чланом са МФ Ниш изнесе пред Скупштину. Председништво по
Статуту и иначе треба да има седам чланова, а како се убрзо након Оснивачке скупштине ДПС-у прикључила и група
паразитолога из Ниша, било је природно да једно преостало место у Председништву припадне овом центру.
Скупштина је једногласно прихватила предлог да се проф. др Сузана Оташевић изабере за члана Председништва.
Затим је Председник ДПС најавила извештај о чланству и финансијама, који је изнела Ивана Клун, секретар
ДПС:
- до данас ДПС приступнице попунило је 50 чланова, од којих је 45 платило чланарину. Укупан приход
Друштва износи 46.500,00 динара. Расходи су обухватили регистрацију код АПР-а, израду печата, оверу потписа и
преписа у општини, разне административне таксе, трошкове ПТТ, банкарске провизије и трошкове вођења текућег
рачуна, као и закуп интернет домена. Стање на рачуну (30/11/2012) је 25.027,40 дин., а у благајни 1.460,00 дин.
готовине, тј. Друштво укупно располаже са 26.487,40 динара. За наредни период предвиђа се трошак израде
интернет сајта ДПС, за шта је потребно још мало средстава, а пристигле су за сада две понуде. Због тога је Секретар
ДПС замолила чланове да чланарину за наредну годину измире најкасније до краја фебруара 2013., а и да би се што
више смањили трошкови провизије за банку (уколико нема трансакција, за тај месец банка не наплаћује трошкове
вођења рачуна). За наредну годину се такође планира да се од чланарина финансијски помогне одлазак младих
паразитолога на скуп „Дани превентивне медицине“.
Др Сузана Оташевић захвалила се на поверењу и са задовољством прихватила да буде члан Председништва,
и изузетно је задовољна тиме што је Друштво поново активно. Нагласила је да очекује подршку ДПС међународном

научном скупу „Дани превентивне медицине“ који се одржава сваког септембра у Нишу, чиме би у оквиру скупа била
одржавана добра паразитолошка секција.
Др Олгица Ђурковић-Ђаковић је изнела предлог да се редовни састанци ДПС одржавају пет пута годишње, и
то у фебруару (Бгд), априлу (НС), јуну (Бгд, заједно са годишњом Скупштином), септембру (Ниш, током скупа
„Дани превентивне медицине“), и децембру (Бгд). Требало би да се потенцијални предавачи пријаве, а истовремено да
пошаљу и биографију и апстракт, ради уласка у поступак акредитације предавања код Здравственог савета Србије.
У 1625 часова завршена је седница Скупштине ДПС, и прешло се на стручни део, тј. I радни састанак ДПС,
са следећим Дневним редом:
1.

Др сц. Марија МАРКОВИЋ (рођ. ВУЈАНИЋ), ИМИ: "Молекуларна детекција и генотипизација сојева
Toxoplasma gondii изолованих из људи и животиња у Србији". Докторска дисертација одбрањена 2012. на
Биолошком факултету БУ

2.

Мр сц. Саша ВАСИЛЕВ, ИНЕП: "Ефекат екскреторно-секреторног антигена мишићних ларви Trichinella
spiralis и антихелминтика мебендазола на ћелије меланома у условима ин витро и ин виво" - Докторска
дисертација спремна за одбрану

3.

Проф. др Сузана ОТАШЕВИЋ, Медицински факултет Универзитета у Нишу: Презентација уџбеника
"Медицинска паразитологија" аутора С. Оташевић и сар.

4.

Извештаји са паразитолошких скупова у 2012.

5.

Разно

У Београду, 04. 12. 2012.
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