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

 
 
 

НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ! 
 

 
 Почитувани колеги, 
 

Со цел навремено и транспарентно да одговориме на прашањата и 
предлозите кои претходните денови стигнаа до нас, денес ДФРМ одржа итен 
состанок на кој ги разгледа истите и ги донесе следниве заклучоци: 

 
1. Согласно измените во начинот на изведување на натпреварите по 

физика, сите училишта што сакаат да испратат ученици на регионалните 
натпревари по физика мораат да учествуваат и на општински натпревари со 
кои ќе се изврши селекција на најдобрите за секоја група посебно. 
Организацијата на овие натпревари треба да ја направи активот на наставници 
по физика во училиштата со самостоен избор на задачи но според темите што 
се задолжителни за регионалните и републичките натпревари. 

 
2. Доколку во една општина има само едно училиште што сака да 

учествува на регионалните натпревари тогаш тоа ќе организира само училишен 
натпревар и од него ќе се изберат најдобрите за понатаму. 

 
3. Активот на наставници по физика се задолжува да изготви извештај за 

општинските натпревари. Извештајот треба да ги содржи следниве информации 
и тоа за СИТЕ УЧЕНИЦИ ШТО УЧЕСТВУВАЛЕ НА НАТПРЕВАРИТЕ: 

1. Име и Презиме на членовите на комисијата за натпревари 
2. Име и Презиме на ученикот 
3. Име и Презиме на ментор 
4. Училиште, град и општина 
5. Освоени поени за секој ученик посебно по секоја задача и вкупно 
6. Информација за приговори 



7. Услови и решенија на задачите 
 
Извештајот треба да биде потпишан од сите членови на комисијата и 

истиот да се испрати до Претседателот на ДФРМ д-р Наце Стојанов на следнава 
емаил адреса: nacestoj@gmail.com најдоцна до 30.04.2014 година. 

 
4. ДФРМ се обрзува да од пристигнатите извештаи да направи избор за 

тоа кои ученици ќе учествуваат на регионалните натпревари. Овие ученици ќе 
бидат објавени на веб страната на ДФРМ и дури потоа ќе треба да уплатат 
котизација за натпреварите! 

 
5. Доклку во некои училишта не се направени училишни натпревари 

може директно да направат општински натпревари според условите што се 
погоре спомнати. 
 
 6. Бројот на ученици што може да учествуваат на општинските 
натпревари го утврдуваат самите наставници според постигнатите резултати на 
училишните натпревари.  

 
ДФРМ се извинува за честото менување на информациите оваа година, но 

во прашање е ново ниво на натпревари за кои ДФРМ се организира со вас како 
наша база, а се во интерес да се одбери најповолниот начин на организирање на 
натпрварите по физика според расположивите пред се човечки ресурси. 

 
 
 
 

                                                                                     
За дополнителни информации на 
посетете ја web страната на ДФРМ 

Претседател на ДФРМ:  
Наце Стојанов 

 
http://www.dfrm.org                                    
 

 

или на телефон: 02 3249 855  
 


