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ЧЛАНОВИМА ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКЕ СЕКЦИЈЕ
СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

Поштоване колегинице и колеге,
На основу Члана 12 тачка 11 Статута СЛД сазивам други сазив изборне
Скупштине Гинеколошко акушерске секције за петак 14. јун 2019. године са
почетком у 13 часова.
Скупштина ће се одржати у просторијама Задужбине др Стеве
Милосављевића, улица Краљице Наталије број 3/II, Београд (преко пута
пијаце Зелени венац).
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.

Верификација мандата делегата Скупштине,
Избор Председништва ГАС СЛД из редова Скупштине,
Избор председника ГАС СЛД из редова Председништва ГАС СЛД,
Разно.

Као што вам је познато, у оквиру 63. Гинеколошко акушерске недеље,
тачније, 31.5.2019., одржана је седница Скупштине гинеколошко акушерске
секције, која, нажалост, није имала кворум за пуноважно одлучивање те смо у
складу са статутом Српског лекарског друштва заказали други сазив
Скупштине.
Молимо вас, да с тим у вези, уколико нисте у својим здравственим
јединицама обавили изборе, исте обавите и писмено потврдите или већ
изабране делегате или нове делегате Скупштине и имена делегата своје
здравствене установе доставите на мејл: gin.ak.sek@gmail.com , најкасније
до 12. јуна.
Код здравствених установа из којих не добијемо имена нових делегата
сматраћемо да није било промена.
Подсећамо све делегате Скупштине да ће се седница Скупштине овог пута
одржати и биће обављени избори у ГАС СЛД без обзира на постојање кворума.
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Потребно је да сви предложени представници/делегати буду чланови ГАС
СЛД, закључно са 1.4.2019.
Принцип избора је један представник из сваке здравствене установе која
броји до 10 чланова, а за веће здравствене установе на сваких следећих 10
чланова, још по један делегат.
Списак чланова ГАС СЛД са измиреном чланарином је доступан на
подсајту Секције, сајта СЛД.

Скупштина ће из својих редова изабрати Председништво Секције, а
Председништво из својих редова председника, потпредседнике и секретара/е.
У прилогу вам достављамо тренутни списак делегата који је подложан
променама, све у складу са вашим одлукама.
Позивамо Вас да као делегат Скупштине Гинеколошко акушерске секције
СЛД, присуствујете заседању и узмете учешће у њеном раду.
Желимо Вам успешно привођење крају изборног процеса у ГАС СЛД.
У Београду, 3.6.2019.
С поштовањем,
Председник
Гинеколошко-акушерске секције
Проф. др Снежана Ракић
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