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професорите по физика во државните и приватните 
основни и средни училишта  
во Република Македонија 

 
 
 

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА НАТПРЕВАРИТЕ ПО ФИЗИКА ЗА 2014 ГОДИНА 

 
 Почитувани колеги и ученици, 
 

Високо ценејќи ја Вашата досегашна ангажираност во реализацијата на натпреварите по 
физика организирани од ДФРМ, со посебно задоволство Ве поканувам и оваа година да се вклучите 
во натпреварите по физика.  

 
ВОЕДНО ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА ДФРМ ДОБИ АКРЕДИТАЦИЈА ЗА ИЗВЕДУВАНЕ 

НА НАТПРЕВАРИТЕ ПО ФИЗИКА ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА! 

 
Акредитацијата може да се види и превземи од веб страната на ДФРМ! 
 
Термините за Регионалните и Републичките натпревари ќе бидат објавени 

дополнително на веб страната на ДФРМ! 
 

Списокот со координатори по региони ќе биде објавен дополнително на веб страната! 
 
Согласно измените и дополнувањата кон Правилникот за изведување натпревари, учениците 

што се пласирале за учество на регионалните натпреварите по физика ќе бидат објавени на странта на 
ДФРМ и потоа треба да платат котизација од 300,00 денари. 

 
На денот на одржување на Регионалните натпревари, секој ученик (или група ученици) е 

должен лично или преку својот ментор да ја достави на увид уплатницата за платена котизација на 
одговорното лице назначено од ДФРМ.  

 
Со цел полесна комуникација и ажурирање на податоците за членовите на ДФРМ, секој 

наставник-ментор како член на ДФРМ треба да пополни формулар за менотри што се наоѓа на 
веб страната на ДФРМ и да плати членарина за 2014 година. Пополнетиот формулар треба да го 
испрати до Претседателот на ДФРМ на email  nacestoj@gmail.com 

 
Примерок за уплатниците со потребните податоци е даден подолу во поракава. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  Примерок од уплатницата за натпреварите по физика за ученици. 
 

 
 
 

Примерок од уплатницата за членарина во ДФРМ за менторите. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Истовремено, ги повикуваме сите наставници од основното и средното образование да дадат 

свој придонес во подготовката на задачи (и прашања) за натпреварите. Комисијата за натпревари ќе 
ги разгледа сите предлози на задачи и прашања доколку се подготвени според следното упатство: 

1. Секоја нумеричка задача, проблемско прашање или задача, експериментална задача или 
прашање се дава заедно со решението и тоа запишана во Microsoft Word уредувач на текст, 
фонт Times New Roman македонска подршка, големина 11, А4 формат, портрет, сите маргини 
по 2 cm. За формули, ознаки и мерни единици на физички величини користете Microsoft 
Equation уредувач. 

2. Предлозите во електронска форма, во еден фајл (*.doc) се праќаат до Александар Скепаровски 
на следнава адреса skepalek@pmf.ukim.mk 
 
 
Ве повикуваме оваа покана да ја проследите до останатите наставници по физика како и 

учениците. 
 

                                                                                     
Дополнителни информации на web страната на 
ДФРМ 

Претседател на ДФРМ: 
Наце Стојанов 

 
http://www.dfrm.org                                                       
 

 

 


