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У складу са одредбама члана 8. Статута Друштва физичара Србије, на седници 

Управног одбора одржаној дана 3. маја 2012. године у Београду, усвојен је  
 

 

 

ПРАВИЛНИК О РАДУ ОДЕЉЕЊА ДФС 

ЗА СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

(1)  Одељење ДФС за средње образовање (у даљем тексту Одељење) чине сви 

чланови ДФС који предају физику у некој од средњих школа у Србији. 

 

 

II ЦИЉЕВИ ОДЕЉЕЊА 

 

Члан 2. 

 

(1) Циљеви Одељења су:  

1) Унапређивање положаја физике у средњим школама; 

2) Изражавање ставова и борба за реализацију интереса физичара у средњим 

школама; 

3) Праћење и побољшање квалитета такмичења из физике за ученике средњих 

школа. 
 

 

III ОРГАНИ ОДЕЉЕЊА 
 

Члан 3. 

 

(1) Органи Одељења су: 

1) Савет Одељења; 

2) Председник Одељења; 

3) Координациони одбор Одељења.  
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Савет Одељења 

Члан 4. 
 

(1) У раду Савета Одељења учествују сви чланови ДФС који предају физику у 

средњим школама. 

 
Члан 5. 

 

(1) Савет Одељења се бави следећим активностима: 

1) Предлаже Скупштини ДФС Председника Одељења, који је уједно и члан 

Управног одбора ДФС; 

2) Предлаже Скупштини ДФС једног члана Управног одбора ДФС; 

3) Може да Скупштини ДФС предложи разрешење Председника Одељења; 

4) Бира чланове Координационог одбора Одељења; 

5) Предлаже Скупштини и Управном одбору ДФС доношење одлука које се тичу 

положаја физике у средњим школама; 

6) Сарађује са Комисијом за такмичења ученика средњих школа; 

7) Анализира стандарде, планове, програме и уџбенике за физику у средњим 

школама са циљем њиховог побољшања, исправног тумачења и коришћења; 

8) Разматра и друга питања која се директно или индиректно тичу положаја 

физике и физичара у средњим школама; 

9) Предлаже Скупштини и Управном одбору ДФС измене Статута ДФС. 
 
 

Члан 6. 
 

(1) Седнице Савета Одељења се одржавају најмање једном годишње, у време 

одржавања републичког такмичења за ученике средњих школа.  

(2) Седнице Савета Одељења сазива и њима председава Председник Одељења. 

Седницама Савета Одељења могу да присуствују и чланови ДФС који не предају 

физику у средњим школама, али без права гласа. 

(3) Савет Одељења пуноважно усваја предлоге ако на њему учествује најмање 30 

чланова Одељења, при чему међу њима мора да буду чланови најмање пет 

различитих подружница ДФС. Испуњеност овог услова проверава 

Координациони одбор Одељења. 

(4) У случају да наведени услов није задовољен, сазива се нова седница Савета 

Одељења у року од месец дана. 

(5) Одлуке се доносе јавним гласањем, већином гласова присутних чланова 

Одељења. Гласање може да буде тајно уколико, на предлог неког од присутних 

чланова Савета Одељења, већина присутних одлучи да се предлог тако усваја. 
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Председник Одељења 

Члан 7. 
 

(1) Председника Одељења бира Скупштина ДФС на предлог Савета Одељења на 

период од две године, при чему једна особа може да обавља ову функцију 

највише два пута узастопно. Председник Одељења je члан УО ДФС.   

 

Члан 8. 

 

(1) Председник Одељења обавља следеће послове:   

1) Сазива и председава Саветом Одељења; 

2) Руководи радом Координационог одбора Одељења; 

3) Учествује у раду Скупштине и УО ДФС; 

4) Сарађује са Председником ДФС са циљем побољшања положаја физике и 

физичара у средњим школама; 

5) Сарађује са Председником Комисије за такмичење ученика средњих школа и 

учествује у организацији тих такмичења; 

6) Представља Одељење ДФС за средње образовање код државних органа и 

других организација; 

7) Обавља и друге послове са циљем остваривања циљева Одељења. 

 
Координациони одбор Одељења 

Члан 9. 

 

(1) Координациони одбор Одељења чине Председник Одељења и два 

Потпредседника Одељења, при чему свако од њих представља једну од врста 

средњих школа: гимназије, средње стручне школе и гимназије са 

специјализованим одељењима у којима се физика обрађује на повећаном броју 

часова. 

(2) Потпредседнике Одељења бира Савет Одељења на период од две године, при 

чему један члан може бити биран највише два пута узастопно на ту функцију. 

 

Члан 10. 

 

(1) Координациони одбор Одељења обавља следеће активности: 

1) Прикупља податке везане за положај физике и физичара у средњим школама; 

2) Преко Председника Одељења информише Скупштину и УО ДФС о положају 

физике и физичара у средњим школама; 

3) Предлаже Скупштини, УО и Председнику ДФС активности везане за 

побољшање положаја физике и физичара у средњим школама. 
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VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

 

(1) Правилник о раду Одељења ДФС за основно образовање усваја Управни одбор 

ДФС на предлог Савета Одељења. 

 

Члан 12. 

 

(1) На сва питања која нису регулисана овим Правилником непосредно ће се 

примењивати одредбе Статута ДФС и Закона о удружењима („Службени лист 

Републике Србије“ број 51/2009). 

 

 

  Београд, 3. мај 2012. године     

              

                          Председник Управног одбора 

Друштва физичара Србије 
 

           ____________________________________ 

                       Проф. др Јагош Пурић 
            


