ЗАПИСНИК

Са редовне Скупштине Подружнице Друштва физичара Србије–Ниш
(ПДФСН), која је одржана 10.1.2010. године са почетком у 11:00 часова у
конгресној сали хотела ``Здрављак`` у Сокобањи, ул. Миладина Живановића
34.

Дневни ред:
1. Информације
2. Усвајање извештаја о раду Подружнице у протеклом периоду
3. Измене Статута Подружнице и промене назива
4. Избор председника и чланова Председништва
5. Усвајање плана рада у наредном периоду
6. Пререгистрација
7. Разно

1. У радно председништво Скупштине Подружнице Друштва физичара
Србије–Ниш изабрани су: проф. др Љубиша Нешић, председавајући
Скупштине, Весна Гроздановић, Југослав Ђорђевић и мр Драгољуб
Димитријевић.
2. Досадашњи председник, проф. др Горан Ђорђевић, је поднео извештај о
раду Подружнице који је једногласно усвојен.
3. Скупштина је размотрила нацрт измена Статута и промену назива
Подружнице у Друштво физичара Ниш и једногласно их усвојила. Текст
Статута је у прилогу Записника.
4. Скупштина је донела једногласно следеће одлуке:

а) За председника Друштва физичара Ниш (ДФН) изабран је др Горан
Ђорђевић, ванредни професор на Одсеку за физику ПМФ-а у Нишу
(адреса становања: ул. Илије Гарашанина 45, 18000 Ниш), са мандатом од
три године, почев од дана избора.
б) За заменика председника ДФН изабран је др Љубиша Нешић, ванредни
професор на Одсеку за физику ПМФ-а у Нишу.
в) За потпредседнике су изабране:
- Даниела Станојевић, гимназија ``Светозар Марковић`` у Нишу;
- Весна Гроздановић, основна школа ``Учитељ Таса`` у Нишу.
г) За секретара је изабран мр Драгољуб Димитријевић, асистент на Одсеку за
физику Природно-математичког факултета у Нишу.
Мандат свих изабраних, који чине Председништво Подружнице је три
године, са могућношћу поновног избора.
5. Председник проф. др Горан Ђорђевић, је представио план рада Друштва у
наредном периоду, који је једногласно усвојен.
6. На основу новог Закона о удружењима грађана неопходно је извршити
пререгистрацију Удружења. Председнику Друштва и члановима
Председништва се налаже да изврше све неопходне радње ради
пререгистрације у законом предвиђеном року.
7.
Скупштина ПДФСН завршила је са радом у 12:30 часова.
10. 1. 2010. године

Председавајући Скупштине

Проф. др Љубиша Нешић

