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ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕГИОНАЛНИОТ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 
(ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ) ВО 2018 

  

Почитувани членови на ДФРМ, почитувани наставници и ученици, 
Почитувани директори на училиштата, 
 
Претседателството на ДФРМ и Комисијата за натпревари при ДФРМ изразуваат 
благодарност до Вас и до училиштата домаќини за успешната организиација на 
општинскиот натпревар по физика одржан на 3 февруари 2018 година. На учениците и 
менторите им честитаме за успехот. 

 

Ве информираме дека: 

• учениците од основните училишта што освоиле МИНИМУМ 40 бодови на 
општинскиот натпревар се пласирале за Регионален натпревар и 

• учениците од средните училишта што освоиле МИНИМУМ 30 бодови на 
општинскиот натпревар се пласирале за Регионален натпревар 

 

51 Регионалниот натпревар по физика (во пет региони) за учениците од 
основните и средните училишта ќе се одржи во сабота на 10.3.2018 

(пристигнување на учениците во 9.30, натпреварот почнува во 10.00 часот) 

 

На регионалниот натпревар, учениците што ќе постигнат резултат со минимум 50 
бодови ќе добијат дипломи, нивните наставници - ментори исто така ќе добијат 
диплома. Учениците и наставниците-ментори на учениците што ќе постигнат резултат 
со помалку од 50 бодови ќе добијат сертификат за учество. Овие дипломи/сертификати 
ќе се доделат за време на одржување на Републичките натпревари. 

 

Котизацијата за учество на натпреварите по физика е 400,00 денари по 
натпреварувач/ученик. Котизацијата за натпреварите во 2018 година се уплаќа 
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најдоцна до 26.2.2018 година. На истата задолжително треба да се запише име и 
презиме на ученикот-натпреварувач, а доколку на иста уплатница се плаќа 
котизација за повеќе ученици, тогаш до благајникот на ДФРМ треба да се испрати 
Email на ristepd@gmail.com со список на ученици за кои е уплатена котизацијата. Ве 
молиме да го запазите рокот за уплата заради точниот број на натпреварувачи и 
успешна организација на натпреварите во сите региони. Котизацијата за учество на 
натпреварот што ќе се плаќа помеѓу 27 февруари и 5 март 2018 година е 600,00 
денари. Учениците за кои не е уплатена котизација до 5 март 2018 година немаат 
право да учествуваат на регионалниот натпревар.  

 

Наставниците-ментори се должни да уплатат членарина за 2018 година, исто така 
најдоцна до 26 февруари 2018 година. ДФРМ нема да додели сертификати/дипломи 
на наставници/ментори кои не ја уплатиле членарината до наведениот датум. 
Согласно одлуката донесена на Годишното собрание на ДФРМ одржано на 13.2.2016 
членарината е 500,00 денари во која покрај котизација за натпреварите се вклучени и 
погодности за учество на Школа „Млади физичари“, учество на Конференции на 
ДФРМ и други активности на ДФРМ. 

 

Податоци за уплата на котизација 

(за ученици/натпреварувачи) 

Назив и седиште на примач: ДФРМ, 
Архимедова 3, 1000 Скопје 
Банка на примач: Комерцијална Банка 
Трансакциска сметка: 300000001043853 
Износ: 400 денари 
Цел на дознака: котизација за натп. 2018 

Податоци за уплата на членарина 

(за ментори) 

Назив и седиште на примач: ДФРМ, 
Архимедова 3, 1000 Скопје 
Банка на примач: Комерцијална Банка 
Трансакциска сметка: 300000001043853 
Износ: 500 денари 
Цел на дознака: членарина за 2018 

 
ДФРМ може да побара уплатница на увид само за натпреварувач/ментор доколку не е регистрирана 
уплата, се утврди несогласување меѓу списокот на потенцијални натпреварувачи/ментори и 
електронскиот извод од банка, или нема доволно податоци во електронскиот извод за лицето/лицата за 
кои се однесува уплатата. 

 

Примерок уплатница со потребните податоци може да се најде на web страната на 
ДФРМ (www.dfrm.org). 

 

51 Регионален натпревар по физика за учениците од основните и средните општински 
училишта, училиштата на град Скопје и приватните училишта во Република Македонија 
ќе се одржи на 10 март 2018 (сабота), со почеток во 10 часот во пет региони, и тоа: 

 

Регион 1 

(за учениците од основните училишта) 
??? - Скопје, Куманово, Велес, Неготино, Кавадарци, Крива Паланка, Кратово и помалите 
места. Одговорно лице: ??? 
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(за учениците од средните училишта) 
??? - Скопје, Куманово, Велес, Неготино, Кавадарци, Крива Паланка, Кратово и помалите 
места. Одговорно лице: ??? 

 

Регион 2 
??? - Прилеп, Битола, Охрид, Струга, Ресен, Демир Хисар, М. Брод, Крушево и помалите 
места. Одговорно лице: ??? 

 

Регион 3 
??? - Виница, Кочани, Штип, М. Каменица, Делчево, Берово, Пехчево, Св. Николе, 
Пробиштип, Злетово и помалите места. Одговорно лице: ???  

 

Регион 4 
??? - Богданци, Струмица, Радовиш, Валандово, Гевгелија, Демир Капија, Дојран и помалите 
места. Одговорно лице: ??? 

 

Регион 5 
СОУ „7 Марси“, Тетово  - Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар и помалите места. 

Одговорно лице: Редона Беџети,  тел. 070  367 818, Email: redonaizairi@hotmail.com 

 

За останатите четири региони е потребно да се пријави одговорно лице (наставник по 
физика или математика-физика) кое ќе ги координира активностите околу натпреварот и 
училишта домаќини на натпреварот. 

Обврски на одговорното лице и училиштето домаќин може да се најдат на веб страната на 
ДФРМ www.dfrm.org 

 

Скопје, 6.2.2018     

 
Претседател на ДФРМ 
Доц. д-р Боце Митревски 
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