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ДРУШТВУ ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СЛД
ДРУШТВУ ЛЕКАРА КИМ СЛД
ПРЕДСЕДНИЦИМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СЕКЦИЈА СЛД
ПРЕДСЕДНИЦИМА ПОДРУЖНИЦА СЛД
ПРЕДСЕДНИЦИМА ИНТЕРСЕКЦИЈСКИХ ОДБОРА СЛД
ПРЕДСЕДНИЦИМА АКТИВА СЛД
Уважене колегинице и колеге,
Молимо Вас да ово писмо прочитате са највећом могућом пажњом и да
предузмете све могуће радње и активности да сви лекари и стоматолози
са територије Ваше подружнице потпишу иницијативу Влади Републике
Србије и Народној скупштини Републике Србије да се у предлогу Измена и
допуна закона о реституцији експлицитно предвиди да се
национализована имовина врати удружењима која имају континуитет
постојања чиме би се стекли услови да се Српском лекарском друштву
врати национализована имовина. Све ће Вам бити много јасније када
прочитате текст поменуте молбе коју лекари и стоматолози треба да
потпишу.
Било би од одгромног значаја ако би Српско лекарско друштво успело да
прикупи 30000 потписа јер би тиме наш предлог морала да разматра и
Скупштина Републике Србије.
Сматрамо да је то могуће јер по нашим сазнањима у Србији има близу
50000 лекара и стоматолога.
При томе, молим Вас да обратите пажњу на следеће:
1. Да покушате да прибавите сагласност и потписе свих лекара и
стоматолога на територији ваше подружнице, без обзира да ли
су чланови Српског лекарског друштва или не и без обзира да
ли раде у државној служби или приватном сектору или су у
пензији. У том циљу молимо вас да своје млађе сараднике
замолите да са овом иницијативом посете и пензионисане лекаре и
стоматологе и оне који раде у приватној пракси и да их замоле да
потпишу ову иницијативу.
2. Обратите пажњу да нико не сме ову иницијативу потписати два
пута, јер би то могло компромитовати целу нашу акцију, која би се
тада могла прогласити неважећом јер се преко унетих података
може лако утврдити да ли је неко два или више пута потписао
иницијативу и да ли су унети подаци тачни.
3. Апсолутно је неопходно да се унесу сви подаци с тим што се
подаци морају уписати читко штампаним словима како би се тачно
знало ко је иницијативу потписао, јер потписи могу бити нечитки.
Замолите потписнике да пре попуњавања провере тачност
својих података које ће уписати.
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4. Упозорите лекаре и стоматологе који буду потписали иницијативу у Вашој
организацији да не потписују иницијативу у својим специјалистичким секцијама јер
би то било двоструко уписивање и обратно, они који иницијативу потпишу у секцијама
не смеју исту потписивати у подружницама.
5. С обзиром да је Нацрт измена и допуна закона о реституцији већ одавно готов и да се налази
у Влади РС одакле може сваки час бити послат у Скупштину ова акција се мора извести
што је могуће брже како би на време иницијатива била предата Влади и Народној
скупштини РС. Сматрамо да постоје сасвим реални изгледи да се све то обави до Нове
године јер ће се у остатку новембра и у децембру држати различити скупови и по
секцијама и по подружницама. Сматрамо да је ово тренутно НАЈВАЖНИЈИ ПОСАО
који се мора обавити у подружницама и секцијама Српског лекарског друштва.
Још једном Вас молимо да ово, за Српско лекарско друштво, животно питање схватите крајње
озбиљно и да му приступите са највећом могућом пажњом и одговорношћу и да одмах по добијању
овог писма започнете акцију која би морала да траје непрекидно док, по могућности, сваки лекар и
сваки стоматолог са територије Ваше подружнице (секције) не буде исти потписао.
Најљубазније Вас молимо да оригиналне спискове оверене печатом подружнице или секције (ако га
имате) на сигуран начин доставите Српском лекарском друштву најкасније до 30.12.2017. године.
С поштовањем,
Чланови Управног одбора СЛД
Председник СЛД

Академик Радоје Чоловић

Генерални секретар СЛД

Проф. др Недељко Радловић
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Потпредседник СЛД

Проф. др Татјана Новаковић, председник Друштва лекара КиМ СЛД
Потпредседник СЛД

Проф. др Драган Данкуц, председник Друштва лекара Војводине СЛД
Председник Академије медицинских наука

Проф. др Павле Миленковић
Генерални секретар Академије медицинских наука
Проф. др Радојка Коцијанчић, с.р.
Председник Одбора за континуирану едукацију

Проф. др Љубица Ђукановић
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