ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Српско лекарско друштво је основано 1872. године, и најстарије је струковно
удружење у Србији и у југоисточној Европи. Од оснивања до данас, Друштво је у
континуитету радило и ради као добровољно и самофинансирајуће, дакле без помоћи
државе, а на огромну корист нашег народа и наше државе.
Чланови Српског лекарског друштва су током ослободилачких ратова вођених у
19. и 20. веку дали изузетан допринос у лечењу војника и цивилног становништва. Само
у борби против заразних болести које су харале Србијом током Првог светског рата,
Српско лекарско друштво, односно, лекари Србије изгубили су једну трећину свога
чланства што су процентуално били највећи губици у српској војсци, већи чак и од
губитака пешадије, коњице и других родова војске. Толико велику жртву за слободу
своје земље није поднео ниједан санитет и ниједно друштво у познатој историји света.
Патриотизам показан у ратовима, чланови Српског лекарског друштва исказивали
су и у миру бројним активностима, а изнад свега континуираном едукацијом лекара наше
земље која се непрекидно одвијала и одвија током свих 145 година постојања, а које су
све биле усмерене на побољшање јавног здравља и унапређење рада здравствених
установа. Српско лекарско друштво је најзаслужније за оснивање Медицинског (1920) и
Стоматолошког (1948) факултета у Београду, а имало је и пресудан утицај у оснивању
Лекарске коморе (1923) и њеној обнови (2006).
Дом Српског лекарског друштва који се налази у улици Краљице Наталије 1-3
саграђен је захваљујући великој српској добротворки госпођи Савки Панић, која је, у
спомен на свог брата др Стевана Милосављевића, првог Србина из Кнежевине који је
завршио студије медицине (1855), основала Задужбину којом је Српском лекарском
друштву поклонила „плац са зградама у Београду на углу Призренске ул. бр. 15 и 17 и
Зеленог Венца“ и новац да се на том „земљишту сагради лекарски Дом“.
Захваљујући њој, али и задужбинама које су основали др Војислав М. Суботић
(Задужбина медицинара † Луке и његових родитеља † Меланије и Д-р Војислава
Суботића), „Фонду Илије и Катарине Ранимир бив. зубног лекара из Београда“ који је
основала Катарина Ранимир и многим другим легатима и фондовима које су оснивали
чланови Српског лекарског друштва и њихове породице са јасно исказаном жељом да се
њихова заоставштина употреби за изградњу Дома, 1932. године зграда ''Дома Српског
лекарског друштва Задужбине др Стевана Милосављевића, првог србина,
начелника санитета'' је завршена и усељена. Притом, Друштво ни тада као ни пре није
ни тражило ни добило било какву помоћ државе.
Бројни чланови Српског лекарског друштва или њихове породице, са жељом да
помогну рад Српског лекарског друштва, тестаментима су остављали сву своју имовину
Друштву оснивајући задужбине или препуштајући Управи Српског лекарског друштва
да располаже завештаном имовином на корист лекарске струке и унапређења њеног рада.
После Другог светског рата национализована је имовина свих удружења, па и
Српског лекарског друштва. Српско лекарско друштво је успело да преживи
национализацију целокупне имовине захваљујући свом верном чланству и њиховом
патриотизму.
Српско лекарско друштво је са великим надањима очекивало доношење Закона о
реституцији којим би се грех према тим величанственим добротворима и велика
неправда према Српском лекарском друштву исправила.
Нажалост, доношењем Закона о реституцији национализоване имовине 2010.
године, последња воља добротвора Српског лекарског друштва је још једном на
најгрубљи начин погажена и поништена, јер њиме није предвиђено враћање
национализоване имовине удружењима, па чак ни удружењима која су и пре и после

национализације у континуитету постојала и данас постоје, што је случај са Српским
лекарским друштвом.
Скупштина Српског лекарског друштва је 3. новембра 2017. донела једногласну
одлуку да се Влади Репубике Србије и Народној скупштини Републике Србије упути
молба да се у Изменама и допунама закона о реституцији унесе експлицитна одредба
да се национализована имовина врати и УДРУЖЕЊИМА КОЈА СУ У
КОНТИНУИТЕТУ И ПРЕ И ПОСЛЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПОСТОЈАЛА И
ПОСТОЈЕ, чиме би се имовина могла вратити и Српском лекарском друштву.
Молимо све лекаре и стоматологе наше замље да својим потписом подрже ову
иницијативу.
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