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Поштовани!!!

Редовна заједничка седница Председништва и заседање Скупштине ГАС СЛД,
одржаће се првог дана 61. ГАН ГАС СЛД 8.6.2017. са почетком у 16 часова, сала Иво
Андрић 1, хотел Метропол, Београд.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице Председништва ГАС СЛД,
2. Досадашњи рад и планови до краја 2017. године,
3. Разно.
Присуство састанку је обавезно. Неоправдани изостанци повлаче за собом
искључење из Председништва Секције.
Списак делегираних чланова Скупштине ГАС СЛД , може се наћи на подсајту ГАС
СЛД, http://www.sld.org.rs/gas/, као и на фејсбук страници ГАС СЛД,
https://www.facebook.com/gassld

Одлуком Председништва ГАС СЛД од 19.1.2017., 61. ГАН ГАС СЛД ће
бити одржана у Београду 8. и 9. јуна 2017. у хотелу Метропол, Београд и она је,
одлуком Председништва од 19.1.2017., посвећена доајену српске и
југословенске гинекологије, прим. др Драгољубу Пантовићу.
Теме за 61. ГАН ГАС СЛД су:
1. Акушерске операције,
2. Поремећаји менструалног циклуса,
3. Изузетна казуистика,
4. Историја гинекологије и акушерства
Један аутор може имати два рада. Уколико се појави више радова, аутор ће
морати да одлучи који ће бити штампан у Зборнику радова. Уколико то не учини
Редакциони одбор задржава право да то учини, према свом мишљењу.

Котизација за 61. ГАН ГАС СЛД је 6 000 динара за докторе специјалисте
гинекологије и акушерства, чланове СЛД, а за пензионере, докторе на специјализацији, као
и клиничке докторе 3000 динара. За учеснике који нису чланови СЛД, котизација је 12 000
динара, док је котизација за стране учеснике 100 евра у динарској против вредности, на дан
уплате (одлука Председништва ГАС СЛД од 7.11.2013.)
Уплата котизације, правовремена, као и измирена чланарина према СЛД за 2015.
годину, ће бити доказ учешћа на 61. ГАН, и следствено томе за штампање радова у
Зборнику исте. Ауторима који не уплате котизацију и не измире обавезе према СЛД до
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30.4.2017., радови неће бити штампани у Зборнику радова 61. ГАН, а према одлуци
Председништва ГАС СЛД од 24.1.2013. године.

Сваки аутор је дужан да обезбеди презентацију свог рада, било лично или преко
најављеног презентера. Ауторима који то не ураде ће бити онемогућено објављивање и
штампање радова на наредне две ГАН ГАС СЛД, према одлуци Председништва од
4.10.2013.
Уплате се могу извршити на жиро рачун 205-8041-21, сврха уплате – котизација за 61.
ГАН ГАС СЛД, позив на број 925/17.
Списак прихваћених радова ће бити постављен на подсајт ГАС СЛД, као и на
друштвене мреже, са именима првих аутора најдаље до 8.5.2017., у зависности од резултата
рецензије радова и времена потребног да се она уредно заврши.
Сертификате са састанака које организује ГАС СЛД или друге секције СЛД, могу
подићи само чланови СЛД који су учествовали на њима и који редовно измирују своје
обавезе, уплатом чланарине. Чланарина се може уплатити преко платног списка,
административном обуставом, у целости или у 12 једнаких рата, или личном уплатом на
жиро рачун СЛД 205-8041-21, са позивом на број 025/2017 за чланове ГАС. Чланарина
износи 3600 динара, за годину дана, а за незапослене докторе, је 1000 динара.
Молимо све чланове СЛД, а посебно делегате Скупштине ГАС СЛД и чланове
Председнништва ГАС СЛД да провере стање уплата чланарине за 2017. годину и испуне
своје обавезе на време, како не би имали проблема приликом обављања активности у
оквиру Секције, али и СЛД.
Ажурирани списак чланова који су редовно измирили своје обавезе је постављен на
подсајт ГАС СЛД, као и на страницама друштвених мрежа, да би заинтерсовани могли
пратити стање својих уплата и дуговања.
УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА, КАО И ЗА УЧЕШЋЕ НА
61. ГАН ГАС СЛД
Уводна предавања, по позиву, као и предавања у оквиру округлих столова, су
временски ограничена на највише 15 минута. Могу бити пропраћена презентацијом, према
жељи предавача.
Сва техничка подршка ће бити обезбеђена на лицу места од стране организатора.
Дискусија по свакој теми ће бити организована, након свих излагања тематске сесије.
Молимо да се сви предавачи држе својих тема и прописаног времена трајања, да не
би долазило до непотребног преклапања и губитка времена. Председавајући сесије ће
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задржати право да прекине излагача уколико прекорачи време за излагање након другог
упозорења.

Радови који се излажу на 61. ГАН ГАС у виду усмене презентације треба да буду
пропраћени слајд презентацијом не дужом од 5 минута. Председавајући сесије ће задржати
право да прекине излагача уколико прекорачи време за излагање након другог упозорења.
Презентације правити у Power Point 2010 програму. Могуће је приказати и у ранијим и
каснијим, верзијама, до 2003 , али пре почетка излагања упозорити техничку службу на то.
Постер презентације ће бити постављене у посебној сали хотела Метропол. Формат
постера треба бити 90х60цм. Други формати ће се сматрати неисправнима и као такви неће
бити признати нити уврштени у програм. Текст треба да буде на ћирилици, у фонту који
изабере презентер или аутор постер презентације. Латински називи, као и делови
литературе (референце), ако се наводе, могу бити на латиници, истог фонта. Фотографије,
табеле и графикони требају бити постављени према пропозицијама које су прописане у
правилима за израду радова.
Презентери/аутори који се не појаве на својим презентацијама или не изложе своје
постере, неће бити бодовани за исте, већ само као пасивни учесници, уколико су уплатили
котизацију за учешће на 61. ГАН ГАС (одлука Председништва ГАС СЛД 28.3.2013.), а у
наредне две године, неће моћи излагати своје радове, нити их објављивати у Зборнику
радова ГАН ГАС, било као аутори или коаутори (одлука Председништва од 4.10.2013.)

ПОШТОВАНЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ, ДРАГИ ПРИЈАТЕЉИ И
САРАДНИЦИ

ДОБРОДОШЛИ НА
61. ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКУ НЕДЕЉУ
Председник
Гинеколошко-акушерске секције
Проф. др Снежана Ракић
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