Оснивачки састанак Секције за зелену хемију СХД
ЗАПИСНИК
Одржан 02. децембра 2020.г.
Начин одржавања: даљински on-line Zoom
Присутни: Бојан Радак, Татјана Тртић-Петровић, Слободан Гаџурић, Владимир Бешкоски, Игор
Опсеница, Снежана Паповић, Јелена Миловановић, Владимир Ајдачић, Сандра Зарубица, Биљана
Глишић, Катарина Станковић, Марија Љешевић, Јасмина Никодиновић, Живота Селаковић, Милан
Вранеш, Јована Панић, Светлана Ђого, Ксенија Кумрић, Антоније Оњиа, Бранка Лончаревић, Јелена
Арсенијевић. Укупно 21 присутних. У прилогу је електронски доказ о присуству, у оквиру техничких
могућности.
Дневни ред:
1- Образложење иницијативе
2- Избор председника Секције
3- Реч председника Секције и избор Секретара Секције
4- Разно
У име иницијатора и сазивача састанка Славице Ражић, Бојан Радак је преузео вођење састанка, због
оправдане немогућности колегинице Ражић да то уради.
Ад.1. Бојан Радак је образложио околности и мотивацију за оснвањем Секције за зелену хемију у
оквиру СХД и наставио са процесом избора председника/председнице.
Ад.2. Бојан Радак је у име неколико колега за председницу Секције предложио Тању Тртић-Петровић,
научног саветника из Института Винча, образлажући предлог кратким цртама из њене садржајне
стручне биографије, од важности за поље Зелене хемије.
Присутнима је понуђено да се предложи још кандидата, али није било других предлога.
Приступило се гласању и констатовано да је Тања Тртић-Петровић једногласно изабрана за
председницу Секције, обзиром да није било гласова против или уздржаних.
Ад.3. Реч је дата изабраној председници Тањи Тртић-Петровић, која је захвалила на поверењу и за
секретара Секције предложила Снежану Паповић са Природноматематичког факултета Универзитета
у Новом Саду. Овај предлог је такође једногласно прихваћен.
Након овога, председница је кратко образложила своју мотивацију и виђење рада Секције у наредном
периоду. Уз кратку дискусију, присутни су подржали ово излагање.
Ад.4. Присутни су заједнички закључили да ову иницијативу/обавештење треба одмах упутити
председници и Управном одбору СХД, како би се Секција регуларно регистровала у оквиру СХД.
Такође је наглашено да ће се, због тематике, сарађивати са свим секцијама СХД.
Записник саставио

Бојан Радак
председавајући

