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Друга реедовна седн
ница Скупш
штине Друш
штва физиччара Србијее одржава је 12. маја 2017.
године у Шапцу, и њој
њ је прису
уствовало 30 од 43 деллегата Скупш
штине.
Проф. др
р Зоран Ми
ијатовић, пр
редседник Надзорног
Н
оодбора ДФ
ФС, је истаккао чињениц
цу да
чланови тог одбораа нису добил
ли објашњеење Управн
ног одбора ззашто условви за одржаавање
ине нису исспуњени, те како би једини
ј
разллог могао ббити финан
нсијски извеештај
Скупшти
који Упр
равни одбо
ора још ни
ије усвојио.. Како је ф
финансијски
и извештајј изостављеен са
Дневног реда, испуњ
њени су сви
и услови за одржавање редовне седнице Скуп
пштине ДФС
С.
На предл
лог делегатта Скупшти
ине ДФС Горана
Г
Игњ
њатовића, поозван је прроф. др Љубиша
Нешић, делегат
д
исп
пред ПМФ--а у Нишу, да објасни став и одллуку Департтмана за фи
изику
ПМФ-а у Нишу, у вези са од
државањем ове седни
ице Скупшттине, што јје он и учи
инио,
наглашаввајући приттом да није присутан у својству деелегата на и
истој.
Скупшти
ине Друштвва физичараа Србије дон
носи следећће одлуке:
1. Једногласно су усвојени
у
Извештаји
И
председника
п
а ДФС прооф. др Иван
на Дојчиноовића,
председн
ника Надзор
рног одбораа ДФС проф. др Зоран
на Мијатови
ића, предсеедника Одељ
љења
НИВО ДФС
Д
проф. др Татјане Вуковић и председн
ника Одељеења за осноовно образоовање
ДФС Слаађане Николић.
Председн
ник Управн
ног одбора ДФС
Д
проф. др Горан Ђ
Ђорђевић н
није поднео извештај о раду
Управно
ог одбора ДФ
ФС, иако је благовремеено позван дда то учини
и.
Председн
ник Одељеења за средње образо
овање ДФС
С Славољууб Радулови
ић није пооднео
извештајј о раду ово
ог Одељења, иако је блааговремено позван да тто учини.
2. Предсседник Дру
уштва је уп
познао делеегате да суу предлози измена и допуна Статута
усвојени
и од стране Извршног
И
одбора
о
и по
ослати 24. ап
прила 2017. Управном
м одбору на даље
разматраање. Управн
ни одбор ни
ије заузео ни
икакав став о овом питтању.
ник Друштва је предл
ложио Скуп
пштини аутеентично туумачење Члана 24. Стаав (1)
Председн
Тачка 8) у облику:
Аутенти
ично тумач
чење Члана
а 24. Став ((1) Тачка 8)) Статута Д
ДФС
Неизјашњ
њавање Уп
правног одб
бора о легал
лно покрен
нутој иници
ијативи за и
измене и доопуне
Статута ДФС не обу
уставља под
дношење овве иницијати
иве Скупшттини ДФС н
на усвајањее.
Овај предлог је усво
ојен једногл
ласно.

Након упознавања присутних са предлозима измена и допуна Статута ДФС и краће
дискусије прешло се на изјашњавање по предлозима:
Члан 19.
(1) Скупштина врши следеће послове:
7) бира и разрешава четири члана Управног одбора, и то по два представника
наставника запослених у основним, односно средњим школама;
8) бира и разрешава представнике колективних чланова у Управном одбору;
Досадашње Тачке 8) до 17) постају Тачке 9) до 18).
ЗА усвајање предлога измена и допуна овог члана Статута ДФС је гласало 28 делегата, а 1
је био УЗДРЖАН.
Члан 22.
(2) Управни одбор чини 17 чланова.
(3) Чланови Управног одбора које бира Скупштина су председник Друштва, три
председника Одељења, по два представник наставника запослених у основним и
средњим школама и представници колективних чланова.
(4) Чланове Управног одбора представнике колективних чланова бира Скупштина
Друштва на предлог колективних чланова по принципу:
- Физички факултет Универзитета у Београду - 1 представник;
- ПМФ Универзитета у Новом Саду - 1 представник;
- ПМФ Универзитета у Нишу - 1 представник;
- ПМФ Универзитета у Крагујевцу - 1 представник;
- ПМФ Универзитета у Приштини - 1 представник;
- Електротехнички факултет Универзитета у Београду - 1 представник;
- Електронски факултет Универзитета у Нишу - 1 представник;
- Институт за физику - 1 представник;
- Институт за нуклеарне науке „Винча“ - 1 представник.
ЗА усвајање предлога измена и допуна овог члана Статута ДФС је гласало 28 делегата, а 1
је био УЗДРЖАН.
Члан 38.
(4) Извештај о финансијском пословању и извештаји о активности Друштва подносе се
члановима на седници Скупштине Друштва у писаној форми, уз прибављено
мишљење Управног одбора. Уколико Управни одбор не достави мишљење у року
од 15 дана, сматраће се да је Управни одбор сагласан са поднетим извештајима.
Предлог измена и допуна овог члана Статута ДФС је једногласно усвојен.
У складу са Чланом 47. Став (1) усвојени предлози измена и допуна Статута ДФС ступају
на снагу и примењују се од тренутка њиховог доношења на Скупштини Друштва.

3. Скупш
штина Друш
штва физич
чара Србијее донела јее одлуку даа се са месста председ
дника
Одељењаа за средње образовање ДФС разр
реши Славољ
љуб Радулоовић.
ЗА се
с изјаснило
о 27 делегатта, док су 2 била
б
уздрж
жана.
Скупшти
ина Друшттва физичаара Србије донела јее одлуку дда се разрреши члан УО,
представвник наставн
ника запосл
лених у сред
дњим школлама, др Даррко Радован
нчевић.
ЗА се
с изјаснило
о 27 делегатта, док су 2 била
б
уздрж ана.
Скупшти
ина Друштвва физичараа Србије донела је одллуку да се заа Председн
ника Одељењ
ња за
средње образовање
о
изабере Пр
редраг Савић
ћ, професорр у Гимнази
ији у Краљееву.
Пред
длог је једно
огласно при
ихваћен.
Скупшти
ина Друштвва физичараа Србије до
онела је одллуку да се за члана У
Управног од
дбора
ДФС, пр
редставникаа наставникаа запослени
их у средњи
им школамаа, изабере Јеелена Марковић,
професор
р у Електро
отехничкој школи
ш
"Никкола Тесла"" у Панчеву .
Пред
длог је једно
огласно при
ихваћен.
Скупшти
ина Друштвва физичараа Србије до
онела је одллуку да се за члана У
Управног од
дбора
ДФС, пр
редставникаа наставни
ика запослеених у сре дњим школама изабеере Ида Перић,
професор
р у Првој бееоградској гимназији.
г
Пред
длог је једно
огласно при
ихваћен.
Скупшти
ина Друштвва физичараа Србије до
онела је одллуку да се за члана У
Управног од
дбора
ДФС, представник
п
ка наставн
ника запослених у основним школама, изабере С
Саша
Шуњевар
рић, профессор у ОШ „С
Стеван Син
нђелић“ у Бееограду.
Преедлог је једн
ногласно прихваћен.
Затим је отворена расправа
р
о улози
у
проф. др Горана Ђорђевићаа, члана Упрравног одбоора, у
досадашњем раду Управног
У
од
дбора, али и односу пррема Скупш
штини ДФС и неподнош
шењу
П
о је да се разреши
р
чллан УО, преедставник П
ПМФ-а у Н
Нишу,
извештајја о раду. Предложено
проф. др
р Горан Ђор
рђевић.
ЗА се
с изјаснило
о 26 делегатта, док су 3 била уздрж
жана.
Мандат представни
п
ика осталих колективни
их чланова у Управном
м одбору јее потврђен са 29
гласова ЗА.
З
н краће расп
праве једноггласно су до
онете и следдеће одлукее:
4. Након
1) Измене
И
и доп
пуне Прави
илника о фи
инансијском
м пословањ
њу ДФС, које су усвојен
не на
сеедници УО од 22.4.2017, су стављење ван снааге.
2) Донета
Д
је од
длука да се
с на звани
ичан сајт Д
ДФС поставвљају самоо одлуке орргана
уп
прављања и комисија ДФС,
Д
у склааду са Члан
ном 38. Статтута.
3) Одлучено
О
је да се оргаанизација Међународн
М
не конфереенције о наастави физи
ике у
ср
редњим шко
олама подрж
жи од стран
не ДФС и дда часопис ""Настава фи
изике" бр. 4 буде
наамењен зборнику са оввогодишње конференци
ије.

