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XXXV  РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАР О НАСТАВИ  ФИЗИКЕ  (РС2017) 
 

- ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ - 
 
 

Поштоване колегинице и колеге, 
 

Oбавештавамо Вас да Друштво физичара Србије ове године организује XXXV 
Републички семинар о настави физике који ће се одржати у хотелу "Слобода", Шабац, од 
11. до 13. маја 2017. године.  

Републички семинар о настави физике је акредитован и објављен у Каталогу Завода за 
унапређивање образовања и васпитања под бројем 628. за школску 2016/2017. и 2017/2018. 
годину у категорији обавезних семинара (категорија К1, приоритет 1, 24 бода).  

Детаљније информације можете наћи на сајту www.dfs.rs, у делу XXXV Републички 
семинар о настави физике. 

Планирано је да програм Републичког семинара обухвати: 
1. Предавање о Нобеловој награди за физику за 2016. годину (Слободан Радошевић), 
2. Предавања из методике наставе физике 

a. Образовни конструктивизам у наставу физике (Љубиша Нешић), 
b. Физика у образовним системима земаља Далеког истока ( Милан Ковачевић) 

3. Предавања и радионице гостујућих предавача из иностранства (Роберт Репник, Саид 
Бешлагић) 

4. Презентацију часописа и нових издања из физике и сродних дисциплина (Илија 
Савић, Стеван Јокић, Драгољуб Цуцић, Ирена Симовић, Марија Симовић Мутавџић, 
Станко Стојиљковић, Мирко Нагл) 

5. Стручне радове, који ће бити презентовани усмено или на постер секцији, 
6. Пет радионица у два циклуса, 

I Механичке осцилације (М. Радовић, Д. Радивојевић),  
II Научна визуелизација у школском простору и на паметном телефону (Н. 
Божић, Т. Марковић Топаловић, Љ. Иванчевић),  
III Истраживачки метод у реализацији тема везаних за особине материјала (Д. 
Обадовић, М. Бошњак), 
IV Мој допринос одрживом развоју и очувању биодиверзитета (С. Јокић, Љ. 
Јокић) 
V Thermography - Interesting Experiments on Heat Transfer in Teaching Physics (R. 
Repnik, S. Bešlagič) 

7. Угледне часове за основну и средњу школу, 
8. Округли сто о дометима стручног усавршавања наставника физике и другим 

актуелним темама, 
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9. Изложбе књига и наставних средстава, 
10. Седнице Савета Одељења за основно и Одељења за средње образовање ДФС, 
11. Скупштину Друштва физичара Србије. 
 
Писање радова за Семинар 

 
Учесници који имају прихваћене радове (предавања по позиву, угледне часове, 

радионице, постер и усмена излагања, теме округлог стола) пишу текстове на максимално 7 
страна. Радове у облику Word документа припремљене према упуству треба доставити 
накасније до 31. марта 2017. године. 

Упутство за писање рада (узорак - template) и достављање рада може се наћи на веб-
страници  

 

http://fizika.pmf.ni.ac.rs/nfiz/za-autore/. 
 

Зборник позитивно рецензираних радова биће објављен као посебан број часописа 
“Настава физике” у издању ДФС. Сваки учесник Семинара добиће примерак часописа пре 
отварања Семинара. 

 
 

Електронска пријава за Семинар 
 

Ради евиденције учесника Семинара и благовремене припреме уверeња о савладаној 
обуци програма стручног усавршавања за наставнике, НЕОПХОДНО је да се сви учесници 
Семинара пријаве преко веб странице  
 

http://www.dfs.rs/seminar2017/registracija.htm . 
 

Електронска пријава се мора обавити пре слања рада. 
 
 

Котизација за Семинар 
 

За учешће на Семинару обавезна је котизација у износу од: 
- Индивидуални чланови ДФС (плаћена чланарина за 2016. и 2017.): 5.000 дин 
- Остали: 6.000 дин  
 

 Учесници Семинара треба да уплате котизацију на текући рачун Друштва физичара 
Србије: 
 

160-398542-72, Banca Intesa 
 

до 5. маја 2017. године. У котизацију је урачуната цена посебног броја часописа „Настава 
физике“, материјал са Семинара, свечана вечера и сви пратећи садржаји.  

Сваки активни учесник Семинара, који је уплатио котизацију, добиће уверење о 
савладаној обуци програма стручног усавршавања.  
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Захтеви за добијање ПРЕДРАЧУНА за уплату котизације могу се испоставити преко 
интернета на е-mail адресу: 
 

rep.seminar@ff.bg.ac.rs 
 

или телефоном на број 011-7158-191. 
 

Информације о смештају 
 

За учеснике Семинара обезбеђен је смештај у хотелу "Слобода" у Шапцу, једном од 
најлепших хотела у Србији. Цене смештаја на бази преноћишта са доручком (шведски сто): 

- једнокреветна соба 4.350 дин. 
- двокреветна соба 6.075 дин. (за две особе) 
- ексекјутив соба 7.313 дин. (за две особе) 
- супериор соба 8.550 дин. (за две особе) 
- апартман соба 12.675 дин. (за две особе) 

Доплата за вечеру (полупансион) је 900 дин. по особи. 
 

У двокреветној соби је преноћиште са доручком 3.038 дин, а полупансион 3.938 дин. по особи. 
Доплата за треће и четврто место у ексекјутив и супериор собама, као и апартманима, је 2.213 
дин. Уколико је у ексекјутив соби смештено четворо колега, укупна цена за сво четворо је 
11.739 динара. 
Приликом резервације и плаћања обавезно напоменути да се ради о учесницима 
Републичког семинара. 

Смештај је могућ и у осталим смештајним капацитетима града Шапца. 
 

За допунске информације у вези организације Семинара контактирати: 
 

Саша Ивковић, председник Организационог одбора РС2017 
e-mail: isale@ff.bg.ac.rs 

 
За стручна питања контактирати: 

 

Љубиша Нешић, председник Комисије за семинаре ДФС 
e-mail: nesiclj@junis.ni.ac.rs  
 
Детаљна обавештења о програму Семинара биће дата у трећем обавештењу, које ће 

бити објављено на сајту ДФС најкасније до краја априла 2017. године. 
 
 
Београд, 13. март 2017. године 
 
             Проф. др Љубиша Нешић,                                                  Др Саша Ивковић,                              
    Председник Комисије за семинаре ДФС          Председник Организационог одбора Семинара 

  
 

Проф. др Иван Дојчиновић, 
Председник Друштва физичара Србије                  

                                                                                                 


