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International Conference on Physics and Related Science Education 
(Међународна конференција о настави физике и сродних наука) 

 
 

- ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ -  
 
 
 

Поштоване колегинице и колеге, 
 

Oбавештавамо Вас да Друштво физичара Србије и град Суботица ове године организују 
Међународну конференцију о настави физике и сродних наука (International Conference on Physics 
and Related Science Education – ICPRSE 2018) која ће се одржати у хотелу "Патриа", "Отвореном 
Универзитету Суботица" и Техничкој школи "Иван Сарић", Суботица, од 5. до 7. октобра 2018. 
године.  

 

Детаљније информације можете наћи на сајту конференције: www.dfs.rs/icprse2018/  
 

Планирано је да програм Конференције обухвати: 
• Пленарна предавања (М. Павков Хрвојевић, Т. Мишонов) 
• Предавања из актуелних области физике, астрономије и геофизике (Н. Пољак, Т. Сурић, А. 

Марки); 
• Предавања везана за разне аспекте методике наставе физике у основним, средњим школама и 

факултетима (О. Зајков, А. Жекић, Ј. Бајц, С. Вученовић, Н. Стевановић, Б. Митревски, С. 
Ивковић, М. Бошњак Степановић); 

• Стручне радове, који ће бити презентовани у постер секцији; 
• Четири радионице: 

1. Огледи из физике применом савремених информационих технологија (В. Марковић, Н. 
Стевановић, М. Ковачевић) 

2. Физика у тетраедру (С. Николић, Х. Месић) 
3. Пругушене осцилације (Д. Кличек, Т. Хорват) 
4. Лабос кутија (М. Самболек, А. Хрлец) 

 

• Интерактивна изложба 
 
Електронска пријава за Конференцију 
 

Ради евиденције учесника конференције и благовремене припреме уверeња о учешћу, 
НЕОПХОДНО је да се сви учесници пријаве преко веб странице до 03. октобра 2018. године. 

http://www.dfs.rs/icprse2018/registracija.htm 
Котизација за Конференцију 

 
За учешће на Конференцији обавезна је котизација у износу од: 
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1) Индивидуални чланови ДФС (плаћена чланарина за 2017. и 2018.): 3.000 дин 
    Котизација обухвата и смештај у хотелу Патриа (два ноћења са доручком). 
 
2) Остали: 3.000 дин 
Котизација не обухвата смештај. 
 

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

160-398542-72, Banca Intesa 
 

до 03. октобра 2018. године. У котизацију је урачуната цена посебног броја часописа „Настава физике“, 
материјал са Конференције, свечана вечера и сви пратећи садржаји.  

 

Захтеви за добијање ПРЕДРАЧУНА за уплату котизације могу се послати на е-mail адресу: 
 

icprse@ff.bg.ac.rs. 
 

или телефоном на број 011-7158-191. Обавезно послати и ЈБКЈС школе. 
 

Информације о смештају 
 

За учеснике Конференције обезбеђен је смештај у хотелу "Патриа" у Суботици у двокреветним 
собама на бази ноћења са доручком. 

 

За учеснике који нису индивидуални чланови ДФС-а, договорена је цена 2840 динара по дану, за 
ноћење са доручком. 

 

Доплата за пансионски оброк је 500 динара и уплаћује се у хотелу. 
 
Резервација смештаја је обавезна за све учеснике конференције и врши се путем е -mail 

адресе: 

icprse@ff.bg.ac.rs 
 

са назнаком „Резервација смештаја“.  
 
Приликом резервације смештаја треба навести следеће: 
 

- да ли је котизација плаћена или ће бити уплаћена на лицу места 
 

- да ли котизација обухвата смештај  
 

- са ким би желели да будете у соби (собе су двокреветне) 
 
Напомена: Пре резервације смештаја, обавезна је регистрација на сајту конференције. 
 

Напомена: Смештајни капацитет је ограничен. 
 

 
За допунске информације у вези Конференције контактирати обратите се на е-mail адресу:  
 

icprse@ff.bg.ac.rs 

 
Београд, 27. септембар 2018. године 
 
 
                Проф. др Душанка Обадовић,                                          Доц. др Саша Ивковић,                              
    Председник Научног комитета Конференције            Председник Орг. одбора Конференције 
 

Проф. др Иван Дојчиновић, 
Председник Друштва физичара Србије                                                                          


