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Подружница за Косово и Метохију је у 2018. години остварила низ активности 

кроз уобичајене организационе и стручне садржаје. 

Из области научно-стручних делатности издвајамо учешће студената основних и 

дипломских студија Одсека за хемију Природно-математичког факутета, у раду 

Друштва саопштењима и учешћем на 55. Саветовању српског хемијског друштва. 

Чланови подружнице су презентовали резултате свог научно-истраживачког рада 

учешћем са саопштењима на више научних домаћих, регионалних и међународних 

скупова. 

 Значајан допринос је дат промоцији студија хемије, у оквиру које је организован и Дан 

отворених врата, у оквиру Одсека за хемију на ПМФ-у у Косовској Митровици, са 

активним учешћем студената основних и мастер студија. Промотивни скуп је 

пропраћен извођењем атрактивних и интересантних популарних огледа из хемије које 

је пропраћено знатним интересовањем присутних, са циљем популаризације хемије као 

природне науке. 

Организована је такође промоција ПМФ-а и хемије као науке, као и Одсека за хемију у 

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

са овим подручјем, кроз посете чланова Друштва подружнице средњим школама. Тако 

је промовисан Одсек за хемију у оквиру свих средњих школа и Гимназија на 

територији јабланичког, расинског, рашког, косовско-поморавског, призренског и 

северно-митровачког округа.  

Као и сваке године, током  ових посета средњим школама, извршена је скромна 

донација лабораторијског посуђа и хемикалија неопходних за извођење 

лабораторијских вежби, ђацима основних и средњих школа у Косовском Поморављу.  

У оквиру међународне сарадње организована је студентска размена и посета студента 

Одсека за хемију, Миле Миленковић Белгородском државном технолошком 

универзитету, Русија, а још један студент је у конкурсној процедури, у оквиру ове 

размене. Организована је посета наших студената Живане Радосављевић и Марије 

Спасић, у оквиру израде завршних радова  лабораторијама Института за судску 

медицину у Београду, у циљу стицања и евентуалне примене новијих сазнања, о 

примени савремених лаботаторијских метода и техника.  



Чланови Друштва дају значајан допринос развоју научне мисли кроз учешће у 

Уређивачком одбору, као и публиковању својих истраживачких резултата у виду 

радова у научном часопису University Thought - Publication in Natural 

Sciences, Природно-математичког факултета у Косовској Митровици. 

Подружница припрема организовање предавања професора са сродних Факултета у 

Републици Србији, током априла месеца и летњег семестра, која су и до сада 

организована на обострано задовољство, нарочито студената хемије на Одсеку за 

хемију, који су отказана у зимском семестру, због актуелне безбедносне ситуације на 

територији јужне Покрајине. 

 

У име свих чланова подружнице СХД за КиМ 

Срдачан поздрав са Косова и Метохије 
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