
СЕКЦИЈА ЗА ХЕМИЈУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СХД
Извештај за 2015. годину

На годишњем састанку Секције одржаном 01.03.2016. године у Свечаној сали Хемијског
факултета у Београду присуствовало је 20 чланова Секције: Константин Илијевић, Славица
Рашић, Ивана Иванчев-Тумбас, Дубравка Релић, Александра Михајлиди-Золић, Сања Сакан,
Љубиша Игњатовић, Бранимир Јованчићевић, Драган Веселиновић, Мирјана Војиновић-
Милорадов, Бранка Жарковић, Весна Радовановић, Маја Милановић, Јелена Радонић, Маја
Турк Секулић, Бојан Радак, Дубравка Миловановић, Владимир Бешкоски, Рада Ђуровић,
Анђелка Томашевић.

Тачка 1. Сумиране су активности у протеклој години.

Главна активност Секције у 2015. години била је одржавање традиционалног скупа 7. симпозијум
Хемија и заштита животне средине у Палићу, од 9. до 12. јуна 2015.г. Све остале активности биле су у
служби овог догађаја. Скуп је био веома успешан. За то похвалу заслужују сви који су допринели
организацији и одржавању скупа, а пре свега:
Маја Турк Секулић, председница Организационог одбора, Јелена Радонић, председница Извршног
одбора, Бранимир Јованчићевић, председник Научног одбора и Маја Милановић, извршни секретар.

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА СА СКУПА: 7. симпозијум - Хемија и заштита животне средине, у организацији
Српског хемијског друштва, Секције за хемију и заштиту животне средине, одржан је на Палићу, у
комплексу "Елитте Палић" од 9. до 12. јуна 2015. године. Овај традиционални симпозијум одржан је
уз присуство великог броја учесника из земље и иностранства (Јапан, Немачка, Велика Британија,
Румунија, Словачка, Чешка, Словенија, Црна Гора и Србија). Представљено је више од 170 радова, у
виду усмених излагања и постер презентација, на којима је сарађивало преко 500 аутора из 18
земаља. Активним учешћем у раду симпозијума учесници су могли да унапреде своја сазнања и
размене искуства и идеје са еминентним предавачима и колегама из земље и света.

У програм симпозијума укључен је и мини симпозијум - округли сто "Очување пијаћих вода
Србије" у организацији академијског одбора Човек и животна средина, Српске академије наука и
уметности. Такође, у оквиру 7. симпозијума Хемија и заштита животне средине одржан је и округли
сто Јапан - Србија под насловом Заштита животне средине без граница, који је резултирао
Палићком декларацијом.

Поред Симпозијума, већи број чланова је допринео Секцији учешћем у TEMPUS пројекту NETREL
(Network for education and training for public environmental laboratories). Учесници су три ЕУ
универзитета (Технички Универзитет у Братислави, Р. Словачка, Масарик Универзитет у Брну, Р.
Чешка, Унивезитет у Портсмуту, Велика Британија) и четири универзитета партнерских земаља
(Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Србија, Универзитет у Сарајеву, Универзитет у
Бања Луци, Босна и Херцеговина), као и претставник јавних лабораторија из БиХ. Поред Универзитета
из Србије и БиХ учесници пројекта NETREL из партнерских земаља су и Српска агенција за жаштиту
животне средине, СЕПА, Београд, Институт за јавно здравље Војводине, ПХИВ, Нови Сад, ЈКП Водовод
и канализација, УЦВНС, Нови Сад, Институт за јавно здравље Републике Српске, ПХИРС, Бања Лука, ЈП
Водовод АД, УЦВП, Прњавор, Федерални Агромедитерански институт, ФАМ, Мостар, и Институт за
јавно здравље кантона Сарајево, ПХИС, Сарајево.

У току године било је више контаката са Одељком за заштиту животне средине организације
EuCheMS, преко нашег представника Иване Иванчев-Тумбас, те су се формирале идеје у вези са
могућом кандидатуром за наредни скуп ICCE у Београду или Новом Саду.



Тачка2. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИШТВА У НАРЕДНОМ МАНДАТУ ОД 2 ГОДИНЕ. На састанку Секције је
одлучено да председништво Секције у наредном двогодишњем мандату сачињавају:

Бојан Радак, председник
Маја Турк Секулић, потпредседник
Константин Илијевић, секретар

Тачка 3. План активности у 2016. години

- Да се одржи завршно предавање о достигнућима и закључцима пројекта NETREL.

- Да се Председништву упути предлог за изражавање интересовања за наредну конференцију ICCE
(EuCheMS) 2021. године.

- Да се Председништву упути предлог за разматрање организовања традиционалног децембарског
EMEC скупа у Београду или Новом Саду 2019.г. (са могућношћу да се добије и ранији термин, 2018.г.).
Зависно од термина, највероватније не би био планиран 8. симпозијум Хемија и заштита животне
средине за 2017. г.

- Да се настави са организовањем предавања из области хемије животне средине – према указаној
прилици односно предлогу чланова.

Београд, 1. март 2016.г.
Председник Секције

Бојан Радак


