
Управном одбору Друштва физичара Србије 

 

Поштовани, 

 

Обраћамо вам се поводом две врло проблематичне одлуке које је УО ДФС-а донео у последње 

време, а које су директно уперене против такмичења из физике за ученике средњих школа.  

Прво, донета је одлука да се правилник за такмичења ученика средњих школа промени на начин 

који је у супротности са статутом ДФС-а (члан 24. став 13). Те измене без претходне озбиљне 

анализе на произвољан начин предлажу повећање броја такмичара у фермионској категорији, 

иако је број такмичара који се позива на државно такмичење код нас вишеструко већи него у свим 

другим земљама. По статуту правилник се доноси на предлог председника Комисије за 

такмичења, што овом приликом није поштовано. Имајући наведено у виду, обавештавамо вас да 

Државна комисија за такмичења ученика средњих школа ради и радиће по једином важећем и на 

легалан начин усвојеном Правилнику донетом на седници УО ДФС од 14. јануара 2016.  

Друго, усвојена је одлука о покретању новог такмичења из физике ученика средњих стручних 

школа и ученика  општег и друштвено-језичког смера гимназија.  Од када се појавио предлог за 

ово ново такмичење Комисија за такмичење из физике ученика средњих школа има врло јасан и 

прецизан став. Ново такмичење за ученике средњих стручних школа је добра идеја и заслужује 

подршку, међутим укључивање ученика општег и друштвено-језичког смера иде директно на 

штету постојећег такмичења, с обзиром на број такмичара који долазе из ових одељења. На 

седници УО у прошлом сазиву као и на седници Савета Одељења прошле године у Нишу 

председник Комисије је јасно изнео ову примедбу. Питање је да ли је УО уопште имао 

информације да има нешто спорно у оваквој организацији такмичења имајући у виду да Државна 

комисија за такмичења ученика средњих школа ни на који начин није консултована приликом 

доношења регулатива везаних за ово ново такмичење. Једини који је био присутан на поменутим 

састанцима, и седницама УО, је председник ДФС-а, који је једини могао, а и морао да пренесе ове 

озбиљне примедбе Комисије. Посебно је скандалозно да се ново такмичење покренуло усред 

школске године и да је и поред преклапања циљне групе, државно заказано у истом термину, на 

истом месту, као и традиционално такмичење из физике.  Чим је изашло обавештење о новом 

такмичењу на сајту ДФС-а, послат је протест председнику Друштва, а он се (само)прогласио 

ненадлежним и пребацио одговорност на УО и председника Комисије за ново такмичење. 

Ове две проблематичне одлуке су постале врло корелисане последњих дана. Занимљиво је да се 

информација о новом државном такмичењу појавила тек неколико дана пошто је објављено 

колико ће ученика бити позвано на стандардно државно такмичење. Такође број позваних 

такмичара је упадљиво једнак разлици броја ученика предвиђеног нелегално донетим 



правилником и броја предвиђеног важећим правилником. То све подстиче на сумњу да иза 

покретања новог такмичења из физике постоје други интереси од оних научно-промотивних. 

Индикативно је такође да нигде не постоје услови, критеријуми, резултати и задаци са претходног 

нивоа новог такмичења, и како се дошло до овог броја, што додатно подгрева сумње. Такође, 

потпуно је нејасно како се финасира ово такмичење, које није у календару МПНТР-а, а заказује се у 

исти дан, на истом месту, као и стандардно такмичење. Овим се ученици и њихови наставници 

доводе у озбиљну заблуду да иза свега стоји Државна комисија за такмичења ученика средњих 

школа.   

Из свега наведеног потпуно је јасно да су ове две одлуке и начин на који су оне спроведене 

директно уперене против традиционалног такмичења из физике. Начин на који је организовано 

ново такмичење је апсолутно некоректан и неколегијалан према свима који учествују, организују и 

припремају традиционално такмичење из физике, као и према онима који желе и треба да 

учествују на такмичењима за средње стручне школе. 

Имајући све наведено у виду   

 1) захтевамо да Извршни одбор ДФС поништи одлуку о организовању новог такмичења 22. 

марта у Суботици. 

 2) захтевамо да УО ДФС донесе нови Правилник о такмичењима за средње стручне школе 

и измене Правилника о такмичењима ученика средњих школа на претходни на усаглашени 

предлог комисија које ће реализовати ова такмичења.  

 3) захтевамо транспарентност у раду комисије која организује такмичења средњих 

стручних школа - задаци са свих нивоа такмичења морају бити објављени, као и резултати 

окружних и државних такмичења. Сви заинтересовани ученици и наставници морају бити 

информисани на почетку школске године о овим такмичењима, а не неколико дана пред само 

такмичење. 

 4) захтевамо да све будуће одлуке везане за такмичења из физике ученика средњих школа 

УО ДФС доноси уз претходно прибављено мишљење, а где је то потребно и сагласност, Државне 

комисије за такмичења из физике ученика средњих школа.  

  

У Београду, 
15. марта 2019. 

Државна комисија за такмичења из физике 
ученика средњих школа 
председник комисије 
доц. др Божидар Николић, Физички факултет 
 

 

 


