
Коментар на покретање дисциплинског поступка против професора 

„Шесте београдксе гиназије“ Јована Кнежевића  

Поштовани, 

Обраћам Вам се као бивши ученик Шесте београдске гимназије јер сам чуо много 

неистина које се односе на рад професора математике Јована Кнежевића. Шесту 

београдску гимназију сам уписао 2017. године, а завршио сам је 2021. године. Током 

те четири године, математику су ми предавала три различита професора. Професор 

Јован Кнежевић ми је предавао у школској 2018/2019 када сам био други разред  

природно-математичког смера. Био сам потпредседник ученичког парламента и 

представник ученичког парламента на седницама Школског одбора. 

Професор Јован Кнежевић је један од оних људи који су максимално посвећени свом 

послу. О томе какав је он предавач говори чињеница да су његови бивши ђаци 

успешни у својим професијама широм света. Професор је инсистирао на томе да сваки 

час одржи од почетка до краја.  Толико је посвећен свом послу да је сваке седмице 

држао допунску наставу. Увек је био ту да нам објасни све што је неопходно, чак је и 

заказивао термине за допунску наставу током зимског распуста како бисмо што више 

научили. Мислим да из овога што сам навео можете да закључите колико нам је 

професор био посвећен. Често је волео да се нашали на свој рачун, а некад и на рачун 

неког од нас(ученика). На пример, једном сам питао професора да се помери два 

корака у страну како бих могао да препишем са табле. Он ми је на то одговорио: 

“Младеновићу, ти то хоћеш да кажеш да сам ја дебео, а и ти тежиш ка томе да 

постанеш савршено геометријскo тело(лопта)“. Цело одељење, укључујући и мене, се 

насмејало на тај одговор јер смо знали да се професор нашалио. Наравно, професор се 

након тога померио како бих ја могао да препишем са табле. 

 Чуо сам да су се родитељи жалили да професор психички злоставља њихову децу. То 

је наравно неистина. Саветовао нас је да учимо што више јер је то за наше добро тј. 

како је он то волео да каже „за нашу будућност“. Причао нам је да ћемо морати да се 

мучимо да зарадимо новац који нам је неопходан за живот ако не будемо учили 

колико је неопходно. Многа деца и њихови родитељи не желе да прихвате ту 

чиљеницу већ на погрешан начин тумаче речи професора Кнежевића и на тај начин 

покушавају да наруше његов углед. Такође, као примедбу на рад професора, 

родитељи су навели да професор не дозвољава њиховој деци да иду на мали одмор 

који траје 5 минута. Професор Кнежевић је то практиковао и кад сам ја био његов 

ученик. Говорио нам је да ће нам дозволити да идемо на одмор и 10 минута ако нам је 

то неопходно, а не 5 како је предвиђено, када на часу будемо радили како треба и 

када будемо достигли одређен ниво знања. С обзиром да нисмо испунили тај услов, 

професор је држао предавања и током малог одмора. 

Све ове теме су биле актуелне и док сам ја похађао Шесту београдску гимназију. У све 

то је био упућен и тадашњи директор школе господин Раде Зејак. Такође 28.04.2021. 

на 24. редовној седници ШО Шесте београдске гимназије под тачком разно је 

покренута дискусија о раду свих професора током онлајн наставе. Ја сам изнео своје 

виђење целе ситуације и прокоментарисао сам начин рада професора Кнежевића. 

Упутио сам чланове ШО у све ово што сам Вама написао. Напомињем да је на тој 

седници био и садашњи директор школе господин Радисав Милић који је донео 

одлуку о покретању дисциплинског поступка против професора Јована Кнежевића. 

С обзиром да ми је професор Кнежевић предавао релативно скоро сматрам да се 

његов начин рада није променио, поготово ако узмемо у обзир чињеницу да на крају 

ове школске године иде у пензију. 

Молим Вас да реално сагледате аргументе које сам навео и прекинете овај 

дисциплински поступак како би се професор што пре вратио на посао. 



 С поштовањем, бивши ученик Шесте београдске гимназије Огњен Младеновић 

Дана 12.12.2022. у Београду 

 

 


