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Академик проф др Василије Крестић  добитник је  овогодишњег признања које 
се додељује поводом Дана општине Нови Кнежевац. Нажалост, већи део 
садржине <!--more-->поднетих предлога за  ово признање,  далеко је испод 
нивоа који уважени академик заслужује, па је вероватно и дато образложење 
могло бити примереније и квалитетније формулисано. 
 
Због свега тога, препустићемо уваженом Академику да о себи говори он сам, 
тако што ћемо на општинском сајту преносити интервјуе које је давао, његове 
беседе, као и оно што су други писали о њему и његовом делу. 
 
Оцењујемо да  академик г Василије Крестић заслужује много више од ове 
средине, да га његово научно дело сврстава у сам врх српске интелектуалне и 
научне мисли, а посебно његова изузетна личност, јер је он један од оних 
српских интелектуалаца који није мењао своје ставове, и увек их је зналачки  
образлагао и аргументовао ( по нашем скромном мишљењу ценимо да се по 
томе могу споменути и величине попут академика Матије Бећковића, др 
Војислава Коштунице, др Драгољуба Мићуновића, др Војислава  Шешеља).  
 
 
Тражимо да се одмах  изради одговарајућа публикација, која би садржала 
податке о књигама које су поклон уваженог Академика општини Нови Кнежевац, 
са кратким појединачним приказима највреднијих књига. 
 
 
 
Такође, покрећемо иницијативу међу грађанима наше општине, да се изјасне о 
томе колико су упознати са ликом и делом уваженог Академика, затим о томе 
да ли прихватају предлог да академик проф  др Василије Крестић буде 
проглашен почасним грађанином општине Нови Кнежевац, као и то да једна 



улица буде названа његовим именом (рецимо, главна улица у Ђали или неки 
други предлог). 
 
Сматрамо да је то искључиво право грађана наше општине, а неког органа или 
политичке партије. 
 
Грађане молимо да дају своје мишљење, друге предлоге,  своје виђење, али 
свакако да се укључе у ову акцију, и то путем општинског сајта за рубрику „ 
КЊИГА УТИСАКА“. И на крају, велика молба грађанима да ова акција протекне без  било каквих 
примеса политичке природе. 
 
 
 
                                                                                   За групу истомишљеника, 
 
                                                                                Начелник општинске управе, 
 
                                                                                              Зоран  Гајин 
   
 
  
 


