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САОПШТЕЊЕ ДРУШТВА ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ  

ПОВОДОМ УВОЂЕЊА ПРИНУДНЕ УПРАВЕ У ГИМНАЗИЈУ СМЕДЕРЕВО 
 
 
Поштоване колеге,  
 
Друштво физичара Србије изражава пуну подршку оправданим захтевима колектива и 
ученика Гиманзије Смедерево, институције са традицијом дугом 144 године, поводом 
увођења принудне управе и разрешења са дужности директора мр Милутина Вучковића. 
 

Наиме, одлуком министра просвете Срђана Вербића да се у Гимназију Смедерево уведе 
принудна управа грубо је нарушен професионални интегритет наставника, углед школе и 
достојанство просвете као делатности од пресудног значаја за образовање и васпитање 
младих нараштаја. Такође, директно је нарушен процес наставе и угрожено је право 
ученика на квалитетно образовање. 
 

Дужности директора Гимназије разрешен је мр Милутин Вучковић, наш физичар и 
један од најугледнијих чланова Друштва физичара Србије. Колега Вучковић ову 
реномирану установу веома успешно води већ четврт века. И овом приликом као кандидат 
за директора имао је апсолутну већину гласова подршке колектива. Замерено му је то што 
консултује и поштује став свог Наставничког већа, што је он, поред обављања  функције 
директора, држао наставу и то не примајући никакву надокнаду за то. Уместо да буде 
награђен, колега Вучковић је смењен одлуком министра! 
 

Највише смета чињеница да је за вршиоца дужности директора постављена професорка 
која нема лиценцу за рад, нема подршку колектива (против њеног избора изјаснило се 57 
од 63 члана колектива), а уз то је и уплив политике у њено именовање очигледан. 
 

Годинама смо сведоци да се положај просветних радника све више погоршава. Лоше 
материјално стање праћено је и све лошијим условима рада и положајем наставника у 
друштву. Просветни радници, који обављају изузетно важну и одговорну друштвену 
делатност, образовање и васпитавање младих нараштаја, данас су оваквим поступцима 
људски и материјално понижени и више не представљају ауторитет за ученике, родитеље и 
ширу јавност. Ауторитет наставника и школе мора бити враћен. 
 

С поштовањем, 

 


