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ЗАПИСНИК ОД ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ДРУШТВО НА ФИЗИЧАРИТЕ НА 
РЕПБУЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДРЖАНО НА 01.03.2014 ГОДИНА ВО СКОПЈЕ 

 

Собранието започнува во предвиденото време со воведен говор на претседателот на ДФРМ за 
потребите за прилагодување кон новите закони за образование и наука и предлог Дневен ред за работа 
на Собранието. 

Дневен ред: 

1. Усвојување на дневнен ред 

2. Разгледување и усвојување на записникот од Годишното собрание за 2013 година 

3. Рагледување и усвојување на извештајот за работата на ДФРМ во периодот од март/2013 
година до март/2014 година. 

4. Рагледување и усвојување на финансискиот извештај за работата на ДФРМ во периодот од 
март/2013 година до март/2014 година. 

5. Инфомрација за активностите околу организирање на X-та Конференција на ДФРМ како и 
избор на работни тела. 

6. Инфомрација за Акредитацијата на ДФРМ за изведување натпревари по физика 

7. Разно. 

 

Расправа по Дневниот ред: 

1. Дневниот ред за работа е усвоен едногласно. 

2. Разгледување на записникот од годишносто собрание од 2013 година. 

Записникот е едногласно прифатен со гласање. 

3. Рагледување и усвојување на извештајот за работата на ДФРМ во периодот од март/2013 
година до март/2014 година. 

Претседателот дава детален извештај за работата во претходнат годин и планот и идеите 
заследната 2014 година. 

 
- Владимир Капушевски - Прашање за задачите за натпреварите (од трета година имаат и втора 

и прва година задачи), дискутира дека во тој случај бројот на учесници би се намалил. 
- Одговорено е дека целта е да се зголеми квалитетот наместо квантитетот на натпреварувачите 

и дека оваа одлука е донесена од управниот одбор на ДФРМ. 
- Башким Зибери бара во иднина записникот за собранието да се истакнува на web или да се 

испраќа по маил пред одржувањето на Собранието. 
- Одговороено е дека поради технички проблем не е поставен записникот претходно на web. 



Извештајот е усвоен едногласно. 

4. Рагледување и усвојување на финансискиот извештај за работата на ДФРМ во периодот од 
март/2013 година до март/2014 година. 

Благајникот на друштвото го изнесува финансискиот извештај за 2013 година како и објаснува 
за настанатите проблеми со пререгистрација во Централен Регистер и Управа за јавни приходи. 

Извештајот е усвоен едногласно со препорака истиот да се стави на веб. 

5. Инфомрација за активностите околу организирање на X-та Конференција на ДФРМ како и 
избор на работни тела. 

Дефиниран е терминот за конференцијата од 25-28.09.2014 година во Скопје во просториите на 
Природно-математичкиот факултет. 

По дискусија се дефинира котизација за учество на Конференцијата и се предложени следните 
членови на одборите: 

Научен одбор: 1. Ненад Новковски, 2. Даница Крстевска, 3. Огла Галбова, 4. Атанас 
Танушевски, 5. Оливер Зајков, 6. Срѓан Петровиќ, 7. Башким Зибери со препорака да се предложат и 
други членови. 

 
Организационен одбор: 1. Наце Стојанов, 2. Ристе Попески-Димовски, 3. Благоја Вељановски, 

4. Несет Изаири, 5. Владимир Капушевски, 6. Марија Велевска, 7. Весна Манчевска 

За претседавач на конференцијата е избран проф. д-р. Благоја Вељановски 

- Башким Зибери, бара зголем број на странци во научниот одбор на конференцијата. 

Инфомрацијата е усвоено едногласно. 

6. Инфомрација за Акредитацијата на ДФРМ за изведување натпревари по физика 

По објаснувањето на постапката и потребите за акредитација од страна на Претседателот на 
ДФРМ како и дискусијата за прилагодување кон правилниците на Министерство за образование и 
наука оваа точка е усвоена со гласање. 

7. Разно 

Дискутирано е дека 2015 година е светска година на светлината па да се побараат некакви 
средства од европското друштво на физичари. - На ова е одговорено дека не е платена чланарина кон 
европското друштво поради немање на средства. - Побарано е да се поднесе барање за ослободување 
од чланарина за членство во европското друштво доколку е тоа можно. - Предложено е да се формира 
одбор за одбележување на прославата. 

Усвоено со гласање. 

 

Состанокот заврши во 12:40 

 
 

                                                                                   

Дополнителни информации на web 
страната на ДФРМ 

Претседател на ДФРМ: 

Наце Стојанов 

 

http://www.dfrm.org                                                                                          

 

 

 


