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Управни Одбор Друштва физичара Србије, на седници одржаној 23. новембра 2017. 
године у Београду, доноси следеће одлуке:  
 
1. Одлучено је да се још једном упути позив институцијама колективним 
члановима ДФС да дају свој предлог чланова који би учествовали у раду Савета 
BPU-а и на Конгресу BPU-а, али и да се јасније нагласи да институције пошаљу и 
предлоге за предаваче на Конгресу Балканске уније физичара (BPU). 
 
2. Подржан је предлог да се организује ново такмичење из физике за ученике који 
не похађају природни смер у гимназији или специјалне математичке гимназије. 
Предлог је да се ове школске године крене само са такмичењима ученика прве 
године. Колеге са ЕТФ-а су подржале ново такмичење, уз сагласност да се укључе 
у његову реализацију. 
 
3. Одлучено је да се упути допис председнику Уређивачког одбора часописа 
„Настава физике“ проф. Љубиши Нешићу да поднесе извештај о  раду у року од 15 
дана и да направи план наредних активности. Уколико се не добије одговор, 
предузеће се одговарајуће мере које треба да омогуће несметан даљи рад. 
 
4. Изабрани су нови чланови Извршног одбора: Нора Тркља, уместо Иринела 
Тапалаге, и Иван Стојановића, на раније упражњено место. 
 
5. Донета је одлука да се садашње две комисије које су се бавила питањима 
међународне сарадње обједине и да на челу те Комисије за међународну сарадњу 
буде Мирјана Поповић Божић, као особа са великим искуством у овој области. 
Колегиница Божић је била дугогодишња председница удружења „Жене у 
физици“ у Србији, али је прошле године ту функцију предала Маји Стојановић.  
 
6. Предата су документа за акредитацију два семинара: Републичког семинара о 
настави физике (време трајања 24 часа, тј. 3 дана) и семинара Савремене методе 
наставе, улога огледа и примена ИКТ-a у концептуалном и процедуралном учењу  
(време трајања 8 часова, тј. 1 дан). 
 
7. Због веома кратког рока за слање предлога за кандидате за чланове новог НПС-а, 
ДФС је свој предлог базирао на одлуци Скупштине ДФС. За кандидате су 
предложени Татјана Марковић Топаловић и Владан Младеновић. 
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