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ИЗВЕСТУВАЊЕ 

Друштвото на физичарите на Република Македонија, акредитирано од Министерството за 

образование и наука за одржување на натпревари по физика за учениците од основните и средните 

училишта во нашата земја ги известува учениците од основните и средните училишта кои изборија 

пласман на регионалните натпревари, како и нивните ментори дека по одржани опсежни 

консултации со Комисијата за натпревари при ДФРМ, координаторите на регионалните 

натпревари и дел од наставниците кои се вклучени во процесот на изведување на натпреварите, 

дојде до заклучок дека не е можно продолжувањето на циклусот натпревари по физика за 

учебната 2019/2020 година.  

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Друштвото на физичарите на Република Македонија, согласно акредитацијата од МОН, на 

1.2.2020 година во сите општини во кои имаше пријавени натпреварувачи ги спроведе 

Општинските натпревари по физика за учениците од основните и средните училишта. На овие 

натпревари учествуваа 689 ученици од основните училишта и 350 ученици од средните училишта. 

На регионалните натпревари кои требаше да се организираат на 14.03.2020 година во 5 региони во 

државава, учество изборија 325 ученици од 8. одделение, 256 ученици од 9. одделение, 131 ученик 

од прва година, 92 ученика од втора година, 53 ученика од трета година и 17 ученика од 4. година. 

Согласно одлуката на Владата за прекинување на образовниот процес во основните и средните 

училишта, како и забраната за собирање на поголем број на граѓани на организирани настани од 

11.03.2020 година, Претседателството на ДФРМ во координација со Комисијата за натпревари 

донесе одлука и ги извести сите инволвирани страни во натпреварите по физика, дека ги одложува 

регионалните натпревари на неодредено време, и дека дополнително сите ќе бидат известени за 

евентуалното продолжување на истите. 

Бидејќи со одлука на Владата (поради прогласената состојба на пандемија со Ковид-19) 

учебната година заврши на 10.06.2020 без физичко присуство, не е отклонета забраната за 

присуство на масовни собири и притоа важат низа мерки за социјална дистанца, а во сила е и 

вонредна состојба на територијата на целата држава до 14.06.2020 година, ДФРМ смета дека не 

може да изврши безбедна организација на регионалните натпревари во училиштата во 5 региони 

(каде во просек треба да учествуваат од 50 до 350 ученици,  наставници и членови на комисиите, 

во зависност од регионот), и не може да направи безбедна организација, според препораките на 

Владата, МЗ, МОН и УКИМ за одржување на Државниот натпревар на ПМФ, каде што 

учествуваат помеѓу 100 и 300 ученици,  наставници и членови на комисиите.  

Поради сето погоре наведено, а имајќи го пред се предвид здравјето на учениците, нивните 

ментори и родители, како и сите членови на ДФРМ, инволвирани во процесот на спроведување и 

организирање на натпреварите како и откажувањето на Меѓународната Олимпијада по физика која 

требаше да се одржи во Јули 2020 година во Вилнус, Литванија, Претседателството на ДФРМ 

(коешто е надлежно за организацијата на натпреварите согласно Правилникот за организирање на 

натпревари), донесе одлука за запирање на циклусот натпревари за учебната 2019/2020 година. 

Уплатените средства за учество на регионалните натпревари 2020 година учениците може 

да ги искористат за: 



1. Купување на Збирката задачи од натпревари по физика, Книга 3 која ќе излезе од печат 

во втората половина на август 2020. 

2. Учество на манифестацијата „Школа млади физичари 2020“ која се планира да се одржи 

во месец ноември 2020 година. 

3. Учество на натпреварите по физика во 2021 година (по изборено учество преку 

општинските натпревари во 2021 година). 

 

Доколку учениците не ги искористат уплатените средства за некоја од погоренаведените 

намени, истите ќе им бидат вратени по нивно барање до благајникот на ДФРМ проф. д-р Боце 

Митревски на електронска пошта bocemitrevski@gmail.com. 

 

Уплатените средства од учениците кои се натпреваруваа во IV година ќе им бидат вратени 

по нивно барање до благајникот на ДФРМ проф. д-р Боце Митревски на електронска пошта 

bocemitrevski@gmail.com. 

 

Друштвото на физичарите на Република Македонија на сите ученици им го честита 

завршувањето на учебната година. 

 

Друштвото на физичарите на Република Македонија им го им го честита завршувањето на 

учебната година на сите наставници по физика и воедно се заблагодарува за нивниот ангажман 

поврзан со промоцијата на физиката помеѓу младите, се заблагодарува на организаторите на 

општинските натпревари, координаторите на регионалните натпревари, Комисијата за натпревари 

и сите членови на ДФРМ кои останаа активни и продуктивни и во овие тешки времиња за 

целокупниот обвразовен процес 

 

 

Со почит         Скопје, 10.6.2020 

         

Проф. д-р Ламбе Барандовски  

Претседател на ДФРМ 

 

 


