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Управни Одбор  Друштва  физичара  Србије,  на  седници  одржаној  3.  марта  2017.
године у Алексинцу, доноси следеће одлуке: 

1.  Наставља  се  подршка  Друштва  физичара  Србије  одржавању  Конференције  о
настави физике у средњим школама у Алексинцу.

2.  Управни  одбор  изражава  незадовољство  непримереним  поступањем  неких
чланова  Друштва  који  обављају  неке  од  руководећих  функција  у  Друштву,  у
контексту комуникација са другим друштвима ван Србије.
Мишљење УО је да чланови Друштва који обављају неку од руководећих функција
у Друштву не би смели да у приватној комуникацији наглашавају своју функцију.

3.  Размотрена  је  молба проф.  др  Љубише Нешића,  уредника  часописа  Настава
физике,  упућена  УО,  у  вези  материјала  који  је  припреман  и  уређен  као  4.  број
часописа, а посвећен је 5. Међународној конференцији о настави физике у средњим
школама (Алексинац, 3-5. март 2017. год.). Предлог уредника је да се донесе одлука
којом би се овај материјал прихватио као 4. број часописа, уз образложење да би се
тиме испоштовала обавеза према ауторима радова који су били позвани да пишу
радове за часопис. УО о овом питању тражи мишљење Изршног одбора, у складу са
чланом  6.  Статута  ДФС.  Такође,  УО  налаже  Извршном  одбору  да  за  наредну
седницу УО, у сарадњи са Уредништвом часописа  Настава физике,  припреми и
пошаље  на  усвајање  предлог  Правилника  о  издавачкој  делатности,  којим  би  се
убудуће регулисала ова и слична питања. 

4.  Извршни одбор и председник Друштва треба да допуне  постојећи Правилник
одредбама о начину и износу исплате путних трошкова члановимa тела Друштва, и
других исплата, и доставе УО на разматрање на следећој седници Управног одбора. 

5. Размотрен је предлог Комисије за семинаре да јој се омогући уређивање дела
сајта ДФС који се односи на Републички семинар.  Закључено је да је Комисији
потребно обезбедити приступ сајту ради благовременог ажурирања. 

6. УО сматра да је неопходно редовно ажурирање сајта, и УО ће одобрити додатна
средства за ову намену, као изузетно важну за рад Друштва. Управни одбор ће у
случају  неслагања  између  председника  Друштва  и  председника  комисија  или
руководилаца других тела Друштва око информација на сајту, наложити особи која
уређује сајт да постави текст који одобри Управни одбор.

Председник Управног одбора ДФС
Проф. др Горан Ђорђевић


