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Подружница за Косово и Метохију је у текућој години остварила низ активности кроз 

уобичајене организационе и стручне садржаје својих чланова. 

Из области научно-стручних делатности  рад се одвијао у оквиру научно-

истраживачких активности наставника и сарадника, кроз студијско-истраживачки  рад, 

завршне, мастер и семинарске радове са студентима. Издвајамо успешно учешће 

студената основних и дипломских академских студија са својим професорима са 

Одсека за хемију Природно-математичког факултета у Косовској Митровици, у раду 

Друштва саопштењима и учешћем на 56. Саветовању српског хемијског друштва, које 

је одржано јуна месеца ове године у Нишу. Чланови подружнице су такође 

презентовали резултате свог научно-истраживачког рада учешћем са саопштењима на 

више научних регионалних и међународних скупова. 

Чланови подружнице за КиМ су дали значајан допринос промоцији студија хемије, у 

оквиру које је организован и Дан отворених врата Природно-математичког факултета у 

Косовској Митровици, са активним учешћем студената основних и мастер студија у 

овој промоцији природних наука и студија хемије. Студенти хемије су веома успешно 

широкој популацији у оквиру ове манифестације  изводили популарне огледе из хемије 

на градском тргу у Косовској Митровици са колегама са осталих студијских група 

ПМФ-а. 

И ове године организована је промоција студија хемије, Друштва и Одсека за хемију у 

Косовској Митровици, на територији Косова и Метохије, и општинама које се граниче 

са овим подручјем, кроз посете чланова Друштва средњим школама. У оквиру ових 

активности хемија је промовисана и кроз скромну донацију лабораторијског посуђа и 

хемикалија неопходних за извођење лабораторијских вежби ђака основних и средњих 

школа у Косовском Поморављу.  

Чланови Друштва дају значајан допринос, и ове године развоју научне мисли кроз 

учешће у Уређивачком одбору, као и публиковању научних, стручних и ревијалних 

радова у научном часопису University Thought - Publication in Natural 

Sciences, Природно-математичког факултета у Косовској Митровици. 



Подружница за КиМ организовала је предавања по позиву студентима и колегама 

ПМФ-а у Косовској Митривици  професора са Хемијског факултета, Универзитета у 

Београду, др Татјане Вербић, ван. проф. и проф. др   Драгана Манојловића у току 

летњег семестра, која су и до сада организована на обострано задовољство, посебно 

студената хемије на Одсеку за хемију, имајући у виду услове рада и опремљеност 

лабораторија у којима се остварују наставне и научно-истраживачке  активности. 

Студенти хемије су успешно учествовали на 10. Конференцији  младих хемичара, 

одржаној ове године почетком новембра, на Хемијском факултету у Београду,  

презентовањем својих резултата кроз научна саопштења  остварених у току студија са 

својим професорима. Сваке године студенти хемије  приступају Српском хемијском 

друштву својим учлањењем. 

У име свих чланова подружнице СХД за КиМ 

                                                                          

Срдачан поздрав из Косовске Митровице 
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