
Бр 1. Записник са скупштиине подружнице Српског Хемијског Друштва у Крушевцу 

Скупштину СХД подружнице у Крушевцу отворио је Наставник Дејан Радмановац. 

Утврђен је кворум од присутних 7 чланова , од уписаних 12. 

Дневни ред: NETLAKE испитивање растворног кисеоника, температуре, 

замућења(проводљивост), и pH воде 

На седници смо направили анализу успешности сарадње са организаторима 

NETLAKE групације, која нам је обезбедила средства за испитивање одређених 

параметара воде, уз организацију Драгане Милићевић помоћника градоначел-

ника за екологју, енергетику и одрживи развој Града Крушевца и проф. др 

Предрага Јованића- NETLAKE. Одређени број основних чкола из Крушевца са 

ученицима седмог разреда су испитивали растворни кисеоник, температуру, 

замућење(проводљивост), и pH воде, на одређеним пунктовима, реке Расине, 

Мораве, Ћелијског језера. 

 



 

 

 



 

Бр 2. Записник са скупштиине подружнице Српског Хемијског Друштва у Крушевцу 

Скупштину СХД подружнице у Крушевцу отворио је Наставник Дејан Радмановац. 

Утврђен је кворум од присутних 9 чланова , од уписаних 12. 

Дневни ред:  Општинско такмичење, за основне школе.  

Састанак је отворио Дејан Радмановац са добродошлицом. Члановима је саопштено 

одржавање општинског такмишења из хемије у ОШ”Јован Поповић ” из Крушевца. 

Разговор о броју ученика на такмичењу за основне школе  за седми и осми разред. Није 

одређен број, већ процена наставника колико су ученика спремно за такмичење, до неких 

петоро , шесторо ученика, по наставнику из једне школе. Наставници су усагласили 

хомогенсот у организацији. Такмичење се одржава 22.02.2015. године са почетком у 

900сати. у ОШ”Јован Поповић ” из Крушевцу. Обавештени су наставници о потписивању 

сагласности, које  родитељи деце такмичара требају потписати за јавно представљање 

њихове деце . Сагласност доносе наставници који предводе своје ученике до 830 на дан 

такмичења. 

13. 02. 2015. год. у Крушевцу, ОШ“Јован Поповић” 

 



Бр 3. Записник са скупштиине подружнице Српског Хемијског Друштва у Крушевцу 

Дневни ред:  Општинско такмичење, за основне школе.  

Састанак СХД подружнице, који је одржан након завршеног такмичења исказао је 

задовољство и регуларност окружног такмичења из хемије. Масовност ученика седмог 

разреда показала је задовољство међу наставницима, због саме популаризације хемије. 

Чланови СХД подружнице, као и друге колеге оценили су успешно одржаним такмичење 

за основне школе, као и сама организација такмичења и одлична сарадња са школском 

управом из Крушевца, која је била  на располагању за сва питања.  

22. 02. 2015. год. у Крушевцу, ОШ“Јован Поповић” 

 

 

 



Бр 4. Записник са скупштиине подружнице Српског Хемијског Друштва у Крушевцу 

Скупштину СХД подружнице у Крушевцу отворио је Наставник Дејан Радмановац. 

Утврђен је кворум од присутних 12 чланова , од уписаних 12. 

Дневни ред:  Окружно такмичење, за основне школе.  

Састанак је отворио Дејан Радмановац са добродошлицом. Члановима је саопштено 

одржавање окружног такмишења из хемије у ОШ”Јован Поповић ” из Крушевца. Разговор 

о броју ученика на такмичењу за основне школе  за седми и осми разред. Није одређен 

број, већ процена наставника колико су ученика спремно за такмичење, до неких петоро , 

шесторо ученика, по наставнику из једне школе. Наставници су усагласили хомогенсот у 

организацији. Такмичење се одржава 22.02.2015. године са почетком у 900сати. у 

ОШ”Јован Поповић ” из Крушевцу. Обавештени су наставници о потписивању 

сагласности, које  родитељи деце такмичара требају потписати за јавно представљање 

њихове деце . Сагласност доносе наставници који предводе своје ученике до 830 на дан 

такмичења. 



Бр 5. Записник са скупштиине подружнице Српског Хемијског Друштва у Крушевцу 

Скупштину СХД подружнице у Крушевцу отворио је Наставник Дејан Радмановац. 

Утврђен је кворум од присутних 6 чланова , од уписаних 12-оро 

Oкружно такмичење из хемије за основне школе почело је 9:00 са израдом 

писменог дела испита, а практични део у 14:30, протекло је на завидном нивоу, без 

икаквих приговора. Организацију такмичења помогла је хемијска индустрија Жупа, за 

набавку хемијских супстанци које су неопходне за реализацију  практичних вежби.  

22. 02. 2015. године у Крушевцу, ОШ“Јован Поповић” 


