
ЗАПИСНИК 

са III редовне Скупштине Друштва паразитолога Србије (ДПС) одржане 13.06.2014. 

год. са почетком у 1305 часова (у предаваоници Катедре за хигијену и технологију намирница ФВМ).  

Скупштини присуствује 33 члана ДПС, од којих 27 са правом гласа, и 7 гостију. Како је од 

укупно 56 чланова, 34 са правом гласа (тј. измирило обавезу плаћања чланарине за текућу годину), 

кворум за рад чини 18, те број присутних пуноправних чланова задовољава овај услов. 

Скупштину је отворила др Олгица Ђурковић-Ђаковић, председник ДПС, изражавајући 

задовољство одазивом чланства на Скупштину, што је и један од доказа да Друштво добро ради. 

Др ОЂЂ је представила проф. др Валентину Арсић Арсенијевић као председницу Друштва 

медицинских миколога Србије (ДММ) и вишег консултанта за унапређење рада Националних 

референтних лабораторија Министарства здравља РС при ДИЛС пројекту ''Унапређење рада 

Националних реферетних лабораторија – НРЛ''. Др ВАА честитала је оснивачима ДПС и 

организаторима, захвалила на подршци ДПС-а Друштву миколога, и објаснила да у оквиру мреже 

референтних лабораторијa за контролу заразних болести постоје четири из области паразитологије, 

које своје активности остварују уз сталну сарадњу са клиничарима, епидемиолозима и другим 

специјалистима. Др ВАА презентовала је активности и резултате прве фазе пројекта, реализованог у 

периоду 06/2013 – 02/2014., као и циљеве друге фазе, чија је реализација у току, и позвала све на 

даљу сарадњу и замолила за подршку ДПС-а ДИЛС пројекту.  

Чланови ДПС који су учествовали у дискусији су изразили задовољство што се овај пројекат 

реализује, и дали су пуну подршку свим актерима пројекта за наставак рада. Системски решен рад 

референтних лабораторија представљаће важан помак у развоју микробиолошке службе у Србији и 

значајан допринос у заштити становништва од заразних болести, што је од посебног значаја данас, у 

светлу глобалних промена (клима, миграције, промет роба) које фаворизују појаву нових или поновно 

појављивање искорењених или занемарених инфекција. Отуда је посебно изражено очекивање да ће 

се по завршетку пројекта спровести што је могуће бржа имплементација његових резултата.   

Председник ДПС затим је најавила Дневни ред: 

1. усвајање записника са II редовне Скупштине (одржане 21/06/2013) 

2. извештај о раду ДПС између две Скупштине 

3. финансијски извештај 

4. разно 

1. Записник са II редовне Скупштине (одржане 21/06/2013) је једногласно усвојен. 

2. Др ОЂЂ је изложила каратак резиме активности ДПС између две Скупштине: 

• Одржана су четири успешна стручна састанка (два у Београду и по један у Нишу и Новом Саду) 
којима је присуствовао и у раду и дискусијама узео учешће већи број чланова.  

• ДПС је постала чланица европског (EFP) и светског (WFP) удружења паразитолошких друштава, и 
према њима измирила обавезе за наредне четири године.  
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• Додељена је годишња награда ДПС за 2013. годину, за рад који ће бити презентован на стручном 
делу након завршетка ове скупштинске седнице.  

• Додељена су и два travel grant-a за учешће на ДПМ у Нишу 2013., младим члановима Друштва 
Тијани Штајнер и Марији Девић. 

• Како су на прошлој Скупштини изабрана два почасна члана ДПС, у међувремену је плакета и 
уручена проф. др Габријели Канкрини током ДПМ у Нишу, а другу ће др ОЂЂ уручити проф. др 
Dupouy-Camet-у током предстојећег 13. конгреса светског удружења паразитолога (ICOPA XIII) у 
Мексику.  

• На предлог председника мађарског Друштва паразитолога проф. др Роберта Фаркаша, 
испланиран је билатерални састанак Председништва и „сениорних“ чланова оба друштва, који ће 
се одржати 03/10/2014. год. на Палићу. Састанак ће бити посвећен обнављању традиционалних 
веза, као и организацији даљих заједничких стручних активности.  

• У протеклом периоду у ДПС се учланило 6 нових чланова. 

• Сајт Друштва ради и редовно се ажурира благовременим обавештењима о будућим и протеклим 
активностима.  

Скупштина је једногласно прихватила извештај о раду.  

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

Друштва 12/06/2014. према изводу бр. 22 узносило је 62.079,16 динара, уз узмирене 

обавезе према EFP и WFP, а око половина чланства је уплатила чланарину ДПС), који је 

једногласно усвојен. 

4. Разно 

• Др ОЂЂ је известила Скупштну да су др Љиљана Софронић-Милосављевић (ИНЕП) и она позванe 
као предавачи на ICOPA XIII у Мексику, што указује на квалитет рада чланова ДПС. 

• Др ОЂЂ је честитала ДММ на челу са председником др ВАА на добијању организације 8th 
International Congress on Trends in Medical Mycology у Београду 2017. год. Захваљујући се на 
честиткама, др ВАА је навела да је за добијање организације веома заслужна и стручна помоћ 
Конгресног бироа Србије.  

• Др ОЂЂ је најавила интерес ДПС за организацију ЕМОП састанка 2020. год. у Београду, и са 
задовољством прихватила сугестију да се обрати Конгресном бироу Србије за помоћ при пријави. 

У 1340 часова завршена је Скупштина ДПС, и прешло се на VII стручни састанак ДПС. 

У Београду, 13. 06. 2014. 

 

Записник водила       Председник ДПС 

________________                                                                   ___________________________ 

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

 

            ___________________________ 

        Др Љиљана Софронић-Милосављевић 
  научни саветник 


