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Поштоване колеге, драги пријатељи, 

Свако од нас носи неке своје посебне особине, таленте, своје наслеђе, 
предиспозиције, склоности, односно неке посебне генске импринте ...  
Зато, ако бих покушао да одржим тзв. „уводну реч“ или Беседу за Скупштину  
НДС-а, као што је то могао проф. Перовић, у последњих 20 година,  
сигурно не бих успео.  
Он је био говорник, велики оратор, познавалац историје Друштва као и права, и 
могао је да нас уведе у неки виши, филозофски ниво размишљања о нашој 
стварности, околини, будућности, па чак и нама самима. 
Ја, као патолог, конкретан и практичан, то дефинитивно нећу моћи. Штета! 

Зато ћу навести само битне чињенице које су означиле овај период рада НДС-а од 
маја до децембра ове године.  

Сигурно најважнија ствар која се догодила од 2008. године, по мом мишљењу, је 
наставак рада Друштва и избор сјајних нових кандидата. Биће ми посебно 
задовољство да присутнима уручим повеље Друштва, док за оне који су спречени 
да данас буду са нама, осмислићемо неки неформални састанак, како би им 
уручили њихове повеље.  

 

Од маја месеца ове године имали смо пуне руке посла. Несређени спискови, 
одсуство адреса, телефона, mail-ова, требало је урадити пререгистрацију код 
АПР-а, сређивање финансијског стања у Војвођанској банци (са одласком бар 
неколико пута до АПР-а и банке), да би најзад имали свој активан рачун, овериоце 
депо картона, и данас када изаберемо Надзорни одбор, најзад ћемо имати и 
контролоре нашег рада. 

Не бих желео даље да се жалим и указујем на затекло стање у Друштву, већ више 
да прикажем свој план даљег рада и задатке који су пред нама. 

Ускоро ћемо средити све спискове чланова, адресе, телефоне и mail-ове.  
Наши најдражи стари чланови ће и даље добијати позиве и информације о раду 
нашег Друштва писаним путем. Али време је неумољиво и ми морамо да се 



прилагодимо савременим технологијама, да образујемо тимове унутар сваког 
Одељења, који ће моћи да нам помогну у даљој модернизацији и развоју Друштва.  
Посебно сам поносан на израду новог site-а и mail-а, о чијем раду ће, између 
осталог, бринути новоизабрани Генерални секретар Друштва. Направили смо нов 
лого, нове корице и нове повеље, једном речју ... нов имиџ НДС-а.  

 

У наредном периоду би требало формирати нов Уређивачки Одбор нашег 
часописа, покушати да се обезбеде додатна финансијска средства и покрене 
поновно излажење Scientific Review-а. 

Данашњим усвајањем новог Статута обезбедили би лакше функционисање 
Председништва, сигуран кворум, искључили би непотребне делове Друштва 
(Пленум и Техничку службу), изабрали нове чланове Надзорног Одбора, а и 
усвојили избор новог Генералног секретара (изабраног јуче на састанку 
Председништва Друштва).  

Такође, мораћемо још интензивније да радимо на обезбеђењу финансијских 
средстава, успоставимо контакт са Министарством за науку, са Агенцијом за 
промоцију науке, са Музејом науке и технике, и свим другим релевантним 
институцијама са којима НДС, на основу својих бројних дефинисаних циљева, 
требало би да оствари бољу комуникацију и сарадњу. 

Као једна од новина предвиђених новим Статутом је признавање електронских 
гласова за усвајање појединих тачака Скупштине, а што ће бити примењивано и 
приликом нових будућих избора. Та новина новог Статута је смањење 2/3 броја 
гласова на прекополовични +1 број гласова, приликом свих избора унутар НДС-а. 
На тај начин ћемо, надам се, имати увек сигуран кворум. 

 

На крају, желео бих да се захвалим свима који су данас овде присутни, као и 
онима који су послали своје електронске гласове за усвајање Статута и избор 
Надзорног одбора,  

и дозволите ми да вам унапред пожелим срећан Божић и Нову Годину. 

  

Председник НДС-а 

       Проф. др Јован Лоле Васиљевић 

 


