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XII КОНГРЕС ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ, 
 

XXXI  РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАР О НАСТАВИ  ФИЗИКЕ  (РС2013) 
 

- ТРЕЋЕ ОБАВЕШТЕЊЕ - 

 

Поштоване колеге, 
 

Подсећамо вас да Друштво физичара Србије ове године организује  

XII Конгрес физичара Србије, 28. април - 2. мај 2013. године и 

XXXI Републички семинар о настави физике, 30. април - 2. мај 2013. године, 

који ће се одржати у хотелу "Звезда" у Врњачкој Бањи. 

 Семинар је акредитован и објављен у Каталогу Завода за унапређивање образовања и 

васпитања под бројем 681 за школску 2012/2013. годину у категорији обавезних семинара (24 бода). 

Детаљније информације се могу наћи на сајту www.dfs.rs/kongres. 
 

Програм Конгреса обухвата 9 пленарних предавања, 18 предавања у секцији, 33 усмена 

саопштења и 55 постер презентација. Програм укључује предавања о Нобеловој награди за физику за 

2012. годину, предавања из најактуелнијих области физике, округли сто о положају физике у реформи 

образовања, састанке Савета Одељења ДФС, Скупштину ДФС, Фестивал физике. 
 

Програм Републичког семинара додатно обухвата 6 пленарних предавања везаних за методику 

наставе физике у основним и средњим школама (могућности примене различитих наставних метода, 

методички и технички правилна употреба наставних средстава, ...), 2 угледна часа, који представљају 

примере добре праксе наставника, стручне радове, који ће бити презентовани у постер секцији, округли 

сто о актуелним темама (уџбеници, спољна евалуација, завршни испит, тестирање ученика), изложбе 

књига и наставних средстава. 
 

Предвиђено је да се предавања на Конгресу конципирају тако да буду општеобразовна, односно 

да одговарају свим учесницима Конгреса и Семинара. Програм рада Конгреса и Семинара се може наћи 

на web страни www.dfs.rs/kongres/Program.pdf . 
 

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 оба Зборника пре отварања Конгреса, односно 

Семинара. 
 

Постер секције за Конгрес и Семинар 
 

Постери за презентацију по секцијама морају бити у формату не већем од 80 cm × 100 cm. 

Распоред постера је истакнут на сајту Конгреса. 
 

Регистрација за Конгрес и Семинар 
 

Уколико то да сада нисте учинили, НЕОПХОДНО је да се региструјете путем web странице 

www.dfs.rs/kongres/registracija.htm. Регистрација је неопходна због евиденције учесника Конгреса и 

Семинара, као и благовремене припреме уверeња за наставнике. 
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Котизација за Конгрес и Семинар 
 

За учешће на Конгресу и Семинару обавезна је котизација у износу од: 

- запослени на факултетима и научним институтима 8.400,00 динара, 

- запослени у основним и средњим школама 6.300,00 динара, 

- запослени студенти докторских и мастер студија 4.200,00 динара, 

- незапослени студенти 1.000,00 динара (без свечане вечере), 

- пратећа особа 1.000,00 динара (свечана вечера). 

Учесници Конгреса и Семинара треба да уплате одговарајућу котизацију на текући рачун 

Друштва физичара Србије: 

255-9071-16, Привредна банка Београд А.Д. 
 

до 29. априла 2013. године. У котизацију је урачуната цена оба зборника, свечана вечера, материјал са 

Конгреса / Семинара и сви пратећи садржаји.  

Сваки активни учесник Семинара, који је уплатио котизацију, добиће уверење (диплому) о 

реализованом семинару (24 бода).  

Захтеви за добијање ПРЕДРАЧУНА за уплату котизације могу се испоставити преко интернета 

на е-mail адресу: 

kongres2013@ff.bg.ac.rs  
 

или телефоном на број 011-3282-582 (ово је и број факса). 

 

Превоз од Београда до Врњачке Бање 
 

Позивају се сви заинтересовани за коришћење организованог превоза од Београда до Врњачке 

Бање да се пријаве на е-mail адресу: 
 

kongres2013@ff.bg.ac.rs  
 

до 26. априла 2013. године. Цена превоза је 800,00 дин. у једном смеру и може се уплатити на рачун 

Друштва или платити у аутобусу. Тачно време поласка аутобуса ће бити објављено на сајту Конгреса. 

 

Информације о смештају 
 

За учеснике Конгреса и Семинара обезбеђен је смештај у капацитетима ХТП "Фонтана" у 

Врњачкој Бањи. Договорена цена пуног пансиона у двокреветној соби је 3.000,00 дин. 

За резервацију и све информације о смештају контактирати продајну службу ХТП "Фонтана": 
 

Тел / Факс:   036-612-564 ;  036-612-271 

e-mail: prodaja@htpfontana.com  
 

Препорука је да учесници контактирају продајну службу са захтевима за плаћање и пошаљу 

следеће податке: назив институције, адреса, ПИБ, e-mail адреса или факс на који ће бити послата 

профактура.        

За све допунске информације контактирати: 

Саша Ивковић, секретар Организационог комитета 

Тел: 064-856-0626 ; 060-675-5533 

e-mail: isale@ff.bg.ac.rs 

 

Добро дошли у Врњачку Бању. 
 

Београд, 16. април 2013. године 
 

       Председник Научног комитета Конгреса             

                  Проф. др Јарослав Лабат              Председник Друштва физичара Србије 

                Доцент др Иван Дојчиновић 

       Председник Комисије ДФС за семинаре                        

           Проф. др Душанка Обадовић                                                                                      


