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ЗАПИСНИК

Од редовното Годишно собрание  одржано на 13.2.2016 година со почеток во 10:00 часот во
малиот физички амфитеатар на Институтот за физика при ПМФ.

На состанокот присуствуваа Боце Митревски, Наташа Кочоска, Попевски-Димовски  Ристе,
Барандовски Ламбе, Скепаровски Александар, Белчовски Ванчо, Димитриевски Борче, Вељковиќ
Станиша, Стојан Манолев, Антоноска Борисовска Христина, Зороска Вера, Андреска Цвета, Топузоски
Сузана, Николиќ Марија, Зајков Оливер, Максимова Наташа, Олга Сејменов и Наумовска Светлана.

Состанокот го отвори и го водеше Претседателот на ДФРМ Боце Митревски предлагајќи го
следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Предлози за дополнување и усвојување на дневниот ред.

2. Разгледување и усвојување на записникот од редовното Собрание на ДФРМ одржано на
17.1.2015.

3. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на ДФРМ во претходната година (јануари
2015 - јануари 2016).

4. Разгледување и усвојување на финансискиот извештај за работа на ДФРМ во претходната
година (јануари 2015 - јануари 2016).

5. Информации за реализирани активности поврзани со 2015 - Година на светлината и технлогии
базирани на светлината

6. Разгледување на прашањето за членството на ДФРМ во други организации.

7. Информација за активности што претстојат:

а) Натпревари по физика во 2016
б) 11 Конференција на ДФРМ
в) Школа „Млади физичари“.

8. Разно



Разгледување на предложените точки

1. Предлози за дополнување и усвојување на дневниот ред.

Дневниот ред беше едногласно усвоен.

2. Разгледување и усвојување на записникот од редовното Собрание на ДФРМ одржано на
17.1.2015.

Едногласно беше усвоен и записникот од Собранието на ДФРМ одржано на 17.1.2015 година.

3. Разгледување и усвојување на Извештајот за работа на ДФРМ во претходната година (јануари
2015 - јануари 2016).

Претседалот истакна дека извештајот за работата на ДФРМ за 2015 година е достапен на web
страната и накратко го изложи пред присутните на Собранието. Притоа истакна дека на 40-тата
Школа на млади физичари учествуваа 290 ученици, 60 наставници, 30 студенти, беа презентирани 7
предавања (имаше и гости од странство), над 40 демострации (во амфитеатарот и холот), штандови
со изложба на стручна литература. Се разви дискусија и главно се споделуваа слични мислења за
Школата.

Александар Скепаровски истакна дека Школата млади физичари била многу побогата,
поубава, со многу учесници и тие два дена колку што траела Школата се случило “откровение” на
просторот на ПМФ т.е. ја пофали идејата и напорот на раководството.

Наумовска Светлана истакна дека Школата разбудила интерес кај учениците за физиката.
Оливер Зајков истакна дека Школата  го „здрма“ Институтот за физика и дека сето ова

придонесува на популаризацијата на физиката. Но, на што да се внимава во иднина? Историја имаме,
вели тој, но немаме архива. Новото друштво на ДФРМ било затекнато со Годината на светлината.
Зајков смета дека треба да постои континуитет во иднина, да се одржи работата.

Белчовски Ванчо истакна незадоволство поради тоа што комисијата за експерименти не го
разгледала експериментот на еден негов ученик (ученикот презентирал во амфитеатар а комисијата
разгледувала по холот, и очигледно се разминале).

Ламбе Барандовски даде информации за изминатите натпревари – вкупно 844 ученици
пријавени за општинските натпревари, од кои 90% одат на регионален, па републички итн. Што се
однесува на Олимпијадата одржана во Мумбај, Индија (тим од 5 ученици и двајца лидери), освоена е
една пофалница, и затоа ученикот Дејан Максимовски е избран за прв член на Олимпијада, а
останатите четворица ќе се изберат после селекциониот натправар.

Ламбе Барандовски истакна дека 80 држави платиле котизација за Олимпијада, а Македонија
со други пет држави не го има направено тоа. Трошоците за цела екипа се околу 3000-3500 евра.
Проблемот со покривање на трошоците за учество на меѓународни натпреварувања останува. Иако се
бараат средства од Инситуции и спонзорста од разни места, сепак многу е тешко да се дојде до такви
средства.

Митревски истакна дека во подготовка се две збирки решени задачи од натпреварите по
физика кои се планирани да бидат издрадени во 2016 година.

Зајков потсети дека ДФРМ во 2015 година издаде и прирачник за наставниците со наслов
Природни науки за основно образование 1 подготвен во рамките на работилниците „Современа
настава по физика“.

Извештајот за работа беше едногласно усвоен.



4. Разгледување и усвојување на финансискиот извештај за работа на ДФРМ во претходната
година (јануари 2015 - јануари 2016).

Ристе Попески даде детален извештај за финансиската состојба: 20500,00 денари почетно
салдо, земајќи во предвид донации, натпреварите, Школа „Млади физичари“, останати трошоци и сл.
и на крај на 2015 салдото е 140 000,00 ден. што претставува солидна финансиска состојба.

Митревски отвори дискусија за финансискиот извештај и го објасни покачувањето на
котизацијата на 400,00 ден. (за учениците) за учество на натпреварите по физика (сертификати,
дипломи, награди, оброк, трошоци и сл.)

Вера Зороска праша дали важи истото како лани, членство во ДФРМ и за да учествуваш на
натпревари треба да се уплати членарина во ДФРМ. Боце Митревски и одговори дека, секако тоа
важи, бидејќи тоа е одлука која сеуште е во важност.

Ристе Попески истакна дека членови на ДФРМ се оние кои платиле чланарина (според Статут)
и дека треба да постои рок за плаќање за да се има предвид колку членови има друштвото.

Финансискиот извештај беше едногласно усвоен.

5. Информации за реализирани активности поврзани со 2015 - Година на светлината и технлогии
базирани на светлината.

Во рамките на 2015 Годината на светлината, на ПМФ, односно Институтот за физика имаше
организирани посети од ученици од основните училишта и градинки.

Ристе Попевски истакна дека се организирале два настани за Годината на светлината во
гимназијата Орце Николов, но и дека ДФРМ се соочувало со финансиски тешкотии и можни
проблеми при пренесување на опремата за експериментите ако би се одело по други градови.

Сузана Топузоски истакна дека не видела соработка помеѓу Астрономското друштво и ДФРМ,
според неа за Година на светлината требало да постои некаква заедничка активност т.е.
корелација.

Олга Сејменов предложи овие друштва да се обединат поради малкуте членови.

6. Разгледување на прашањето за членството на ДФРМ во други организации.

Боце Митревски изнесе дека во Европско друштво сме примени под името Република
Македонија, а во Балканското друштво на физичари како БЈРМ.

Ристе Попески кажа дека чланарината за Р. Македонија во Европското друштво на физичари е
500 евра и предложи или да бидеме прифатени како Република Македонија во Балканското друштво
на физичари или да излеземе од него. Барандовски истакна дека излегувањето од Балканското
друштво не е правилен потег. Оливер Зајков  ја подржува иницијативата за подршка на името и
предлага да се донесе одлука за тоа, но никако да излеземе од Балканското друштво туку да се
бориме за уставното име.

Едногласно се усвои предлог да се поднесе барање за промена на името.

7. Информација за активности што претстојат:

а) Натпревари по физика во 2016
б) 11 Конференција на ДФРМ
в) Школа „Млади физичари“.



Митревски и Барандовски споделија повеќе информации поврзани со оваа точка. Некои
информации веќе беа соопштени во претходните точки. Митревски истакна дека ДФРМ планира 11
Конференција на физичарите на РМ да се одржи во Охрид во текот на септември 2016 година.

8. Разно

Стојан Манолев ја сподели информацијата дека во Софија ке се одржи 4 Олимпијада по
експериментална физика Ден на фотонот, за која котизација е 10 евра и пријавувањето е до 31 март
2016 година.

Претседателот истакна дека датумите за натпревари се наоѓаат на webстраната, а Ламбе
Барандовски дека пријавувањето е во тек.

Кристина Андоновска предложи да се доделуваат дипломи за општински натпревари кои би
им помогнале на самите ученици на пример при избор на првенец на училиштето.

ДФРМ
Скопје, 29.3.2016


