ЗАПИСНИК

Са Оснивачке скупштине организације паразитолога Србије одржане 28.06.2012. године са
почетком у 13

00

часова. Седницу, као представник Иницијативног одбора, води др Олгица Ђурковић-

Ђаковић, научни саветник Института за медицинска истраживања Универзитета у Београду (ИМИ).
Скупштину укупно чине 23 учесника (наведени у оснивачком акту).
Др Олгица Ђурковић-Ђаковић је представила преостале чланове Иницијативног одбора (ИО) др
Александру Николић и др Бранка Бобића, научне саветнике ИМИ, и констатовала да је број учесника и
више него довољан за Оснивачку скупштину. Захвалила се свим учесницима на одазиву да присуствују у
таквом броју и додала да је стигло и пуно (електронских) писама подршке од колега који нису могли да
дођу. Рекла је да је циљ ове Скупштине да се званично оснује и одлучи о називу Друштва, као и донесе
његов Статут. Одмах након Оснивачке, следи и конститутивна седница, када ће се именовати Органи
Друштва. Све наведено је и услов да се Друштво и званично упише у Регистар АПР-а Србије. Навела је да
су сви присутни „оснивачи“ (по закону довољно је и троје), који ће потписати оснивачки акт и
приступнице.
Др Ђурковић упознала је учеснике са хронологијом настанка и постојања ранијих организација
паразитолога – Југословенског друштва паразитолога (осн. др Златибор Петровић), које је имало своје
активности, као и од средине 1990-их и Друштва паразитолога Србије, које је између осталог
организовало скупове – „Академик Чедомир П. Симић“ (поводом 1оо година од рођења); „Ткивне
хелминтозе“ – оба под покровитељством САНУ, после којих су објављени и зборници, што су биле и
последње активности овог Друштва. Иницијатива од пре више година да се обнови рад Друштва (др А.
Џамић, Мед. фак. БУ) нажалост остала је само на томе. У Паризу 2008. током одржавања EMOP-а, на
састанку Управног одбора ЕФП-а (што је и наведено у тадашњем записнику), др Ивана Чоловић тражила
је у име Друштва учлањење у Европску федерацију паразитолога, што је УО ЕФП и одобрио. Др Ђурковић
навела је да јој се недавно обратио подпредседник ЕФП др Jean Dupouy-Camet и рекао да нема података о
активностима Друштва у претходном 4-годишњем периоду, као и да нема његовог годишњег
финансијског доприноса ЕФП. Ово је и био непосредан повод за иницијативу оснивања Друштва, а
одазив присутних говори о заинтересованости да се нешто и деси. Такође објашњава и решеност ИО да се
на овој Скупштини одлучи о називу Друштва у оснивању. Иако је ИО размишљао и о неком „новом“
називу, у том случају би Друштво морало да поново тражи учлањење у ЕФП, и да евентуално објашњава
шта се десило са претходним. Др Ђурковић је овом приликом нагласила да су писма подршке „старом“
називу „Друштво паразитолога Србије“ („ДПС“) стигла и од др Шпира Радуловића (паразитолог у
пензији) и др Иштвана Кучере (Мађарски епидемиолошки институт), и отворила дискусију.
Др Ирена Офори-Белић (Инфективна клиника КЦС) је изјавила да је врло обрадована
иницијативом за оснивање друштва, и дала пуну подршку називу „ДПС“. Др Ђурковић је обавестила
учеснике да Друштво под називом „ДПС“ није у Регистру АПР, те да је име „слободно“ за коришћење, и

пружила учесницима на увид званичну потврду АПР. Др Александра Николић је изразила жаљење што
нико са Медицинског факултета БУ није присутан, а др Ђурковић је рекла да је писмену подршку
оснивању Друштва дала др Валентина Арсић која је на годишњем одмору ван Београда. Др Бранко Бобић
је разговарао са др Сањом Митровић, која је немогућност учествовања оправдала истовременим
одржавањем Већа Мед. фак., као и великим породичним обавезама, a поменула је и да је др Александар
Џамић такође на годишњем одмору.
Др Љиљана Софронић (ИНЕП) је рекла да подржава оснивачку иницијативу која је добродошла,
и да би Друштво могло да има и нови назив, да би се касније избегли евентуални проблеми и да треба
консултовати правника. Др Николић поновила је да би нови назив Друштва створио више проблема.
Др Душан Лалошевић (Пастеров завод, НС) дао је пуну подршку иницијативи, и рекао да
незванично постоји Друштво, тј. Центар за паразитске зоонозе Србије које је одлично организовало више
активности, између осталог и значајан међународни скуп паразитолога у Београду 2009. Навео је да
постоји још неколико људи из његовог Завода, као и са Биолошког факултета НС које није стигао да
обавести о одржавању Скупштине а који би сигурно желели да се учлане. Такође је предложио и да
Друштво има почасног Председника – др Радуловића, што су присутни једногласно подржали. Ако
Друштво није пререгистровано назив „ДПС“ је слободан, те при њему треба и остати. Др Софронић је
рекла да је у реду да Друштво наставља традицију, али се запитала шта је са правним аспектом. Др
Славица Дацић (ИЗЈЗ „Батут“) је нагласила да Друштво није приватно власништво, да се оснива са
вишим циљем да заступа интересе и оних са Мед. фак. који нису присутни. Сматра да су много веће
компликације са новим називом, да се не треба брукати пред међународним организацијама, и да је „што
једноставније то боље“ – значи остати при називу „ДПС“. Др Николић сматра да свако може да се
прикључи раду Друштва ако и кад год то жели. Мр Ивана Клун (ИМИ) сматра да Друштво у оснивању
није „ново“ – његови чланови су опет ти исти паразитолози, и ако ранија иницијатива формирања није
успела, важно је да садашња хоће, и да није битно ко је од паразитолога покреће. Др Офори је рекла да ће
Друштво водити онај ко то заслужи и ко хоће да ради. Немања Ивановић (Пастеров завод, НС) рекао је да
су сличан проблем имале и неке студентске НВО чији је он био члан које се нису на време
пререгистровале по новом Закону, и да су поново морале да прођу целу процедуру регистрације (са
задржаним „старим“ именом), тако да за формирање организације паразитолога под називом „ДПС“
формално-правно не постоје никакве препреке.
Др Зоран Кулишић (Фак. вет. мед. БУ) сматра да Друштво паразитолога Србије не треба да оде у
историју, већ да треба одржати континуитет („ДПС“) ако правне препреке не постоје – а не постоје што
доказује потврда АПР. Рекао је да се већ дуго осећа недостатак „места“ за окупљање и размену мишљења
и информација, и дао потпуну подршку ИО за оснивање.
Др Ђурковић је прочитала ко се све јавио писмима подршке: мр Зорица Дакић (Инфективна
клиника КЦС) са напоменом да је заступа др Офори; мр Милена Живојиновић (Вет. спец. инст.
„Пожаревац“); др Алиса Груден-Мовсесијан (ИНЕП), др Сара Савић (Научни институт за ветеринарство
НС); др Валентина Арсић (Мед. фак. БУ); др Радуловић; др Иштван Кучерa. Др Софронић је поменула да
из ИНЕП-а постоји укупно 7 сарадника који желе да се прикључе Друштву. Др Лалошевић је питао да ли
су обавештене колеге из Ниша, др Ђурковић је одговорила да јесу, али да се нико није јавио, па је др
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Лалошевић преузео обавезу да их обавести о закључцима Скупштине, с обзиром на то да су врло
конструктивни и да је сигуран да би били врло заинтересовани да учествују у раду (др Наташа Тасић, Др
Александар Тасић). Др Ђурковић је додала да ће се видљивост Друштва свакако повећати отварањем веб
сајта, што ће бити једна од његових првих активности.
Др Ђурковић је ставила на гласање предлог о усвајању назива „Друштво паразитолога Србије“, и
предлог је једногласно усвојен. Др Ђурковић се захвалила присутнима и дала реч др Бобићу, који је
представио предлог Статута Друштва (који је свим учесницима већ био послат електронском поштом). Др
Бобић је рекао да је Статут прављен на основу Закона и Статута других сродних удружења, и тражио
сагласност да се накнадно убаци члан који ће регулисати лого и који ће бити и у печату Друштва, а за који
ће др Ђурковић замолити др Радуловића да га нацрта. Присутни су дали сагласност. Др Бобић је рекао да
Статут садржи све што је по Закону неопходно и замолио да присутни изнесу евентуалне предлоге и
примедбе. Др Софронић је рекла да у члану 14 треба да стоји подпредседник а не заменик, а да у члану 25
недостаје реч „формирање“, као и да Друштво мора уговорити и лиценцираног књиговођу. Др Ђурковић
је предложила да се у Статут дода и институција Почасног председника.
Др Бобић је рекао да Друштво има мало чланова да би могли да формирају све могуће Органе, и
да ће Председништво све припремати, а Скупштина решавати и одлучивати. Др Ђурковић је предложила
да Скупштина усвоји Статут са предложеним изменама, што је једногласно и учињено. Др Ђурковић је
овим и закључила Оснивачку скупштину Друштва и најавила почетак

Конститутивне седнице Скупштине ДПС.
Др Ђурковић је нагласила да је жеља Друштва да у раду учествују стручњаци свих образовних
профила, и затим најавила да ће ову Седницу водити др Александра Николић.
Др Николић је рекла да је предвиђено да Председништво Друштва има седам чланова, од којих су
то по функцији Председник и Секретар, а међу преосталих пет чланова именује се и подпредседник
Друштва. Предлог ИО је да др Ђурковић буде Председник ДПС, и др Николић је затим изнела кратку
биографију кандидата. Пошто није било других предлога, др Николић је ставила на гласање предлог да се
др Олгица Ђурковић-Ђаковић изабере за Председника, што је једногласно и усвојено (ОЂЂ уздржана). За
Секретара Друштва др Николић је у име ИО предложила мр Ивану Клун, спец. паразитолога (ИМИ), што
је такође једногласно усвојено (ИК уздржана). За чланове Председништва ИО је предложио:
-

Проф др Зоран Кулишић (Катедра за паразитологију ФВМ) – једногласно усвојено (ЗК
уздржан)

-

Др Љиљана Софронић (Одељење за имунологију и имунопаразитологују ИНЕП; НРЛ за
трихинелозу) – једногласно усвојено (ЉС уздржана)

-

Проф др Душан Лалошевић (Пастеров завод; Катедра за хистологију МФ НС) – једногласно
усвојено

-

Проф др Драган Катарановски (Катедра за екологију и географију животиња БФ) –
једногласно усвојено (ДК уздржан)

-

Проф др Санда Димитријевић (ФВМ) – једногласно усвојено.
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Др Николић је изнела предлог ИО да подпредседник Друштва буде др Кулишић, што је такође
једногласно усвојено (ЗК уздржан), а др Ђурковић рекла да је комплементарност медицинских и
ветеринарских паразитолога неопходна и корисна у раду Друштва.
Др Ђурковић се као новоизабрани Председник захвалила на поверењу и обавези коју са радошћу
прихвата, и изразила жељу да рад Друштва буде демократичан као и веровање да ће и други имати
прилику да буду у Органима ДПС. Подсетила је и да је статутарно предвиђена годишња чланарина, која
ће износити 1.000,00 дин. за докторе наука а 500,00 дин. за све остале, што је неопходно за покривање
трошкова регистрације, чланарине за ЕФП, а и додатно чини ствари мало озбиљнијим и обавезујућим.
Присутнима су подељени обрасци приступнице, и у 14

20

часова закључена је Конститутивна

седница Скупштине ДПС.

У Београду, 28. 06. 2012.

Записнике водила
________________
Мр Ивана Клун
Секретар ДПС

Председник ДПС
___________________________
Др Олгица Ђурковић-Ђаковић, н. сав.
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