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XII КОНГРЕС ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ, 
 

XXXI  РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАР О НАСТАВИ  ФИЗИКЕ  (РС2013) 
 

- ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ - 
 

Драге колеге, 

 
Oбавештавамо Вас да Друштво физичара Србије ове године организује  

XII Конгрес физичара Србије, који ће се одржати у хотелу "Звезда" у Врњачкој Бањи од 28. априла 

до 2. маја 2013. године, као и XXXI Републички семинар о настави физике, акредитован и 

објављен у Каталогу Завода за унапређивање образовања и васпитања под бројем 681 за школску 

2012/2013. годину у категорији обавезних семинара, који ће се одржати од 30. априла до 2. маја 

2013. године. Детаљније информације можете наћи на сајту www.dfs.rs/kongres . 

Програм Конгреса обухвата пленарна предавања, усмена излагања и постер секције. На 

Семинару су планирана пленарна предавања, постер секције, радионице и евалуација семинара. 

Традиционално, Семинар прате изложбе наставних средстава, уџбеника и књига из физике.  

У току Конгреса и Семинара одржаће се седнице Савета Одељења ДФС за основно, средње 

образовање и научна истраживања и високо образовање, као и Скупштина Друштва физичара Србије. 

Одржаће се и Округли сто о актуелним проблемима везаним за наставу физике. Планирано је и 

одржавање Фестивала физике у Врњачкој Бањи. 

Дужина рада за позивна предавања је до 10 страница, а за стручне радове у постер секцијама 

до 4 странице. Радови ће бити објављени у "ЗБОРНИКУ РАДОВА XII КОНГРЕСА ФИЗИЧАРА 

СРБИЈЕ" и "ЗБОРНИКУ ПРЕДАВАЊА И РАДОВА СА РЕПУБЛИЧКОГ СЕМИНАРА О НАСТАВИ 

ФИЗИКЕ 2013". Сваки учесник Конгреса и Семинара добија Зборнике пре отварања Конгреса, 

односно Семинара. 

Упутство за писање рада (узорак-template), рок за слање рукописа предавања и радова, као и 

упутства за слање регистрационе пријаве, начин уплате котизације и обавештења у вези са смештајем 

учесника Конгреса и Семинара, биће дати у другом обавештењу, које ће бити објављено на сајту 

ДФС најкасније до 10. фебруара 2013. године. 

 
Београд, 11. јануар 2013. године 
 
   Председник Научног комитета Конгреса                   Председник Друштва физичара Србије   
             Проф. др Јарослав Лабат      Доцент др Иван Дојчиновић 
          

               
   Председник Комисије ДФС за семинаре                        

      Проф. др Душанка Обадовић                                                                                                  


