
 

 

 

 

З А П И С Н И К 

СА  ИЗБОРНЕ  СКУПШТИНЕ  УДРУЖЕЊА  СУДСКИХ  ВЕШТАКА У МЕДИЦИНИ  РАДА 

 

 

Изборна скупштина Удружење судских вештака у медицини рада одржана је 18 маја 2018  у 12.45 х у 

Врњачкој Бањи  са следечим дневним редом: 

 

1. Измена  Статута Удружења судских вештака у медицини рада 

2. Избор чланова  органа Удружења 

3. Извештај о раду  Удружења за период мај 2017 мај 2018  

4. Усвајање одлуке о висине чланарине 

5. Разно 

 

1. У Статут Удружења додата је  и медицина спорта као део медицине  која је такође делокруг рада  

специјалисте медицине рада сходно законским решењима . Ово је прва  измена после принудне измене која 

је урађена по осамостаљењу Црне Горе  и једина после тога  и то на осамнаести родјендан Уружења. 

2. Део чланова органа Удружења  је замењен новим члановима , део је  сходно изменама статута остао  као и 

до сада и у Управном и  у Надзорном одбору. 

За председника  Удружења изабран је Прим.др Драгољуб Филиповић, за заменика Прим.др Веселин 

Говедарица, за генералног секретара  Прим. др Љубомир Игњатовић. 

За чланове Управног одбора Удружења изабрани су: Проф. Бела Прокеш, Проф. Јовица Јовановић, Прим.др 

Зоран Шекуларац, Прим др Јадранка Радич, Прим. др Зоран Иванов, др Ана Ашковић. 

За чланове Надзорног одбора  изабрани су : Прим др Владо Батножић,  Др Гордана Паповић-Ђукић и  

Прим.др Радојка Јовановић. 

Одбор за етичка питања остао је у истом саставу : Проф др Бранимир Александрић, Проф. дрАлександар 

Видаковић, Проф.др Милош Јовановић,  Проф.др Владимир Поповић и   Проф. др Хајрија Мујовић. 



 

3. Активности  удружења  у  прошлом  периоду односиле су  се на уобичајене активности као и ранијих 

година које се везане  за  припрему и реализацију скупова предвиђених програмом . Вредно помена је да смо 

успоставили контакт са ЛКС на њихов захтев, али неког спектакуларног резултата тих контаката није било. 

4. Предлог  је да чланарина  остане као и до сада 1000.00 дин. 

Дневни ред приваћен једногласно, по тачкама није било дискусије, предложено приваћено једногласно од 

стране присутних  чланова  Скупштине. Скупштима завршила са радом у 13.15. 

 

В.Бања  18.5.2018. 

 

Записничар                                                     Председник Удружења судских вештака у медицини рада 

Прим др Љубомир Игњатовић                             Прим др Драгољуб Филиповић                 
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