
Извјештај са Скупштине Друштва неуролога Србије  

 

Дана 30.11.2019 године у Врњачкој бањи је одржана Скупштина Друштва неуролога 

Србије која је била и изборна. 

На Скупштини је председник Друштва неуролога Србије проф Ранко Раичевић поднио 

следећи Извјештај: 

 

1. Извјештај о финансијама са пресјеком стања са 31.10.2019.г- Стање на рачунима је 

такво да ДНС  све доспјеле обавезе везане за трошкове одржавања сајта, издавање 

Синапсе, Неуровести и рачуна који су доспјели за одржавање стручних скупова- 

секција и Школе ДМНС извршава  плаћања у цјелости и без кашњења; све године су 

завршене у складу са захтјевима материјално-финансијског пословања и уредно се 

предаје сва документација Агенцији за привредн субјекте и надлежним државним 

институцијама. ДНС је солвентно удружење и креће се  у оквирима средстава које му 

омогућавају статус удружење ван пореске обавезе на трансакције.  

 

1.а. Чланарина за ЕАН- је редовно плаћана свим члановима Друштва неуролога Србије 

који су редовно плаћали чнанарину, овдје је било појединачних случајева кашњења 

евиденције о уплати али је све благовремено ријешено уз помоћ техничко секретара др 

Иване Поповић, др Маје Будимкић и свакако благајника доц Александра Ристића. 

 

2. Извјештај о стручним састанцима у овом периоду: 

Одржане су  4 веома успјешне Школе Друштва посвећене младим неуролозима на 

Палићу: Ургентна неурологија, Мултипла склероза, Болести периферног нервног 

система и Главобоље; За следећу годину планирана је школа о Дијагностичким 

процедурама, а потом крећемо нови циклус. Школа је постала и опстала стратешко 

опредељење Друштва неуролога Србије, и Друштво је за сваку школу омогућило 

учешће око 150-180 младих неуролога уз симболичне трошкове. За ово је обезбијеђено 

и утрошено сваке године у просјеку по 2.200.000 динара. 

У периоду од краја 2015- до сада одржани су симпозијуми посвећени невољним 

покретима, деменцијама, мултиплој склерози, можданом удару, периферном нервном 

систему, као и обељежавање 200 година од монографије Џ. Паркинсона, болестима 

малих крвних судова   у сарадњи са САНУ,  а сви ови састанци су оцијењени као веома 

успјешни уз учешће неријетко водећих европских и свјетских неуролошких  имена. 

Друштво је у свим овим састанцима пружало логистичку и дијелом финансијску 

подршку. Одржан је регионални ЕАН едукативни курс у САНУ од 20-22 априла 2018 

године, традиционални едукативни курс Изазови у можданом удару уз средишњу 

улогу Клинике за неурологију КЦС, али и САНУ и ДНС као подршке. 

Одржавани су састанци о можданом удару и ултразвуку у неурологији од стране 

Клинике за неурологију КЦВ, и два интердисциплинарна састанка у организацији 

Клинике за неурологију КЦ Ниш. Одржана су и четири састанка неуролога СБ Свети 

Сава, и велики број састанака по типу КМЕ највише на Клиници за неурологију КЦС, а 

потом на ВМА, КЦ Крагујевац и осталлим универзитетским центрима. Обиљежено је 

85 година војне неуропсихијатрије. 

Одржана су четири регионална Адриатик неуролошка форума, два у нашој 

организацији, један  Хрватској, један у Италији који су оцијењени као веома успјешни, 

а за учешће на састанку у Барију Друштво неуролога Србије је учествовало са 

обезбјеђивањем средстава за 15 учесника, претежно младих неуролога из цијеле 

Србије. 



Одржана су два регионална састанка са Удружењем неуролога Црне Горе у Игалу- 

Семинар практичног лекара са претежнимн учешћем младих неуролога Србије и Црне 

Горе. Друштво није имало трошкова, сем трошкова превоза. 

Одржана су и два састанка са Друштвом неуролога Републике Српске без значајних 

трошкова Друштва- аутобуски превоз. 

Учествовали смо на Тузланским неуролошким данима, регионалним састанцима по 

позиву у Хрватској, Македонији.... Ово остаје наше стратешко опредељење ради 

задржавања водеће позиције наше неуролошке школе.  

 

Након тога Скупштина је једногласно прихватила Извјештај о раду. 

 

На скупштини је једногласно одлучено да се када то финансијке околности 

дозвољавају повећа број стпендија- конкретно за следећу годину: 6 стипендија по 1500 

Еура уз претходни Конкурс. Уз ово одлучено је да се на сваком Конгресу и састанцима 

које самостално организује ДНС одреди буџет за учешће младих љекара који би 

подразумијевао плаћен смјештај, пут и котизацију. За ближе дефинисање критеријума 

и начина конкурисања одређен је доц др Александар Ристић као координатор. 

Задржане су награде компаније Bayer  и PharmSwiss; настављена логистичка и 

материјална помоћ Неуролошкој секцији СЛД- укупно 8 састанака у овом периоду. 

 

 

Дата je пуна подршка обиласку регионалних центара у сарадњи са Републичком 

стручном комисијом ће бити актиивирани тимови за сусрете са колегама у 

унутрашњости. Проф Раичевић је уз разумијевање Хемофарма и уз добијање 

сагласности МЗ и РСК за неурологију успио да обезбиједи донацију од 500000 динара 

за ове сврхе. 

Дата је а потом и усвојен предлог за поновно покретање одласака лекара у друге 

центре ради едукациује, овладавањем одређених дијагносттичких и терапијских 

процедура и слично, а Друштво ће дефинисати критеријуме и средства која су за то 

потребна. 

 На Скупштини је подржан предлог за формирање секције за ЦВО при ДНС-у, а такође 

и покретање поступака за дефинисање уже специјализације за мождани удар- 

координатор ове активности у првој ротацији је доц др Жељко Живановић. 

 

 

Проф Раичевић је са задовољством обавијестио пприсутне да је на предлог Друштва 

неуролога Србије, референт проф Ранко Раичевић, Награду за изузетност Хемофарм 

фондације добила је проф др Елка Стефанова, а такође на Предлог ДНС, и рецензента 

проф Ранка Раичевић, монографија Полинеуропатије аутора Проф Зорице Стевић, 

проф Драгане Лаврнић, проф Видосаве Ракочевић, и сарадника је добила награду Града 

Београда за 2019 годину што сматрамо великим признањем за наше колеге али и 

Друштво неуролога Србије у цјелини. 

 

У свијетлу потребе осавремењивања рада Друштва неуролога Србије, а и у складу са 

предлозима формулисаним на састанцима Председништва потребно је да се формира 

Комисија за израду Критеријума за награде и стипендије, као и Комисија за 

дефинисање евентуалних измјена Статута Друштва које би у следећих неколико 

мјесеци предложиле предлоге, а Председништво би онда евентуалнп усвојило ове 

предлоге и инкорпорисало у званична документа Друштва неуролога Србије. Напомена 

доц Александра Ристића да је и садашња организација у пуном складу са законском 



регулативом и да би измјена Статута подразумијевала и нову апликацију код Агенције 

за привредне регистре.  

Такође, на Скупштини је једногласно усвојен предлог да за све скупове за које је 

организатор или активан коорганизатор (не пружа само логистичку подршку) буде 

дефинисан Научни одбор као и Програмски одбор састанка који би водио рачуна о 

актуелности тема и садржаја састанака, а да котизације буду уплаћиване директно на 

рачун Друштва неуролога Србије.  

Усвојена је иницијатива да се подигне старосна граница за чланове Друштва младих 

неуролога Србије, и овлаштено Председништво да о овоме донесе одлуку. 

Став Председништва да почасне награде и награде за животно дјело и допринос 

неурологији у Србији не могу бити предмет конкурса.  

Након овога Председавајућа Скупштине Друштва је укратко резимирала закључке, 

потврдила успјешност свих активности и предложила Скупштини да се проф Ранку 

Раичевићу као предеднику Друштва и актуелном Председнипштву изгласа нови 

четворогодишњи мандат. 

Скупштина је једногласно прихватила овај предлог. 

Скуштина је потом потврдила све одлуке и обавијестила да је следећи домаћин 

Националног конгреса неуролога Србије који ће се одржати 2021 године Клиника за 

неурологију КЦ Ниш.  

 

                                                                           ПРЕДСЕДНИК ДНС-а 

                                                                          Проф др Ранко Раичевић 

                                                                         

 

 

 

 


