
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

СЕДНИЦА УЧЕНИЧКИХ ПАРЛАМЕНАТА 

-Скуп представника ученичких парламената из 

двадесет општина у Србији- 

 

Дечија недеља је национална манифестанија на нашим просторима , 

која се обележава од 1934. године, а од 1987. уведена је Законом о 

друштвеној бризи о деци, а на предлог организације Пријатељи деце 

Србије, сваке године се реализује у првој пуној недељи месеца 

октобра. Њена мисија је да побојша положај детета у Србији где 

традиционално уједињује и повезује важне друштвене актере који 

удружени делују ка овом циљу. Ове године, програм Дечије недеље је 

реализован од 3. до 9. октобра, под називом ,,Нећу да бригам, хоћу да 

се играм“! 

Ове године је наша школа имала ту част да, по први пут, учествује у 

овом програму. Седница ученичких парламената одржана је 4. 

октобра (уторак), у Народној скупштини Републике Србије. 

Тема и главна тачка ове седнице била је ,,Кад игра више није игра- 

превенција зависности од интернета, видео игара и коцкања“. 

Нашу школу су представљале и активно учествовале у дебати Јакшић 

Андријана (2-8) и Ђурђевић Сара (2-3). 

Поред преко 50 средњошколаца из целе Србије, седници су 

присуствовали: 

 Ива Ераковић - директорка организације „Пријатељи деце 

Србије“ 

 Кристина Маријанац – генерални секретар ,,Пријатељи деце 

Србије“  



 Анамарија Вичек - државни секретар - Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја  

 Милена Бићанин –  заменица директора Одбора за права детета 

– Народна скупштина 

 Дражен Зацеро – модератор 

 Снежана Марковић – помоћник министра за средње образовање 

и васпитање одраслих 

 Татјана Ђурашковић – главни полицијски инспектор, МУП Србије; 

одељење за борбу против високо технолошког криминала 

 Игор Јурић – Фондација ,,Тијана Јурић“ 

 Мирјана Аћимовић – Центар Адијафора – едукатор центра  за 

васпитање и бригу о деци и омладини и превенције зависности 

од коцке и интернета – Адијафора 

 

Скуп је организован као право скупштинско заседање, са 

правилима скупштинске процедуре (радно председништво, 

утврђен двевни ред, излагања ограничена на 5 минута и 

званични усвојени закључци, који су доступни јавности). Наше 

ученице су се информисале о озбиљности проблема зависности, 

да га препознају и да науче како да заштите себе и друге у својој 

средини. Ове информације ће пренети члановима УП-а школе, 

одељенским заједницама, својим вршњацима... 

 

На занимљив и интерактиван начин представњен је проблем 

данашњег друштва – зависност. 

Седницу је отворила Милена Бићанин, која је активиста борбе 

за дечија права. Приказала нам је колико деца и млади имају 

права, да се за њих треба борити и тиме сузбити све видове 

насиља; једноставно, свако има право на своја права! 

 

Затим нам се обратила Анамарија Вичек. Говорила је о 

разним програмским циљевима, као што је реформа државне 

матуре или увођење информатике и рачунарства као обавезан 

предмет у основним школама. 



Поставила је неколико питања о којима треба дискутовати и 

размислити, а то су: 

1. Како укључити децу у вредновање наставника? Шта ,,доброг“ 

професора чини добрим? 

2. Како сузбити вршњачко насиље? 

3. Како укључити средње школе у превенцију против вршњачког 

насиља? 

4. Шта је то шта се не може поделити са другима? 

 

Следеће излагање је припало Снежани Марковић која је 

специјални помоћник за средњошколце, а поред тога и 

професорка информатике и рачунарствоа. Акценат њене приче 

био је на медијској писмености и вредности Интернета. Овом се 

излагању на крају прикључила Кристина Маријанац. 

 

Затим нам је била представљена презентација од стране 

Татјане Ђурашковић. Тема је била ,,Деца на Интернету: 

Друштвене мреже и чет“. Данас је доба друштвених мрежа које 

користи већина деце данас. Поред свих предности поменутих, 

имамо и њихове тамне стране. По процентима највише деце 

користи следеће друштвене мреже:  Facebook(71%), Instagram 

(52%), SnapChat(41%), Twitter i Google+(33%). Деца нису свестна 

данашњих опасности те размењују много порука, слика, притом 

не знајући ко је на другој страни. На жалост, Интернетом вреба 

педофилија и проституција којима су на мети најчешће девојке 

које ступе у контакт са неким, не знајући да је то лажан профил. 

Вребање таквих људи можемо пропратити кроз кораке: 

 1.Контактирање жртве путем друштвене мреже 

2. Прелазак на већи ниво комуникације (камере) 

3. Изливи нежности, осећања (овде жтртва најчешће заслепљена 

шаље своје фотографије) 

4. Уцена за слике, слање другима (порнографским сајтовима, 

другарима, школи, родитељима) 

5. Уживо контактирање 

6. Уцена жтртве 



Некад и тај мали тренутак непажње уме пуно да кошта... Зато је 

спроведена акција Армагедон, 2010. године (против 

порнографских сврха, 155 пријава). Као превенцију, морамо 

едуковати себе и друге о неколико правила: 

1. Никоме не давати број телефона, адресу путем Интернета 

2. Не уговарати састанке путем Интернета 

3. Не комуницирати са особама које не познајемо 

4. Ако проблем настане, обавестити РОДИТЕЉЕ  

5. Блокирање пријема непожељних порука 

6. Пажљиво објављивање слика. 

За више информација посетити сајтове www.mup.gov.rs,  

klikni bezbedno и CEOP УouTube Channel. Можемо прочитати 

књигу ,,Армагедон“ коју је написао Влада Арсић и погледати 

филмове: Disconnect, Tagged или Сестре. 

 

Следећи нам се обратио Игор Јурић, отац немилосрдно 

настрадале Тијане Јурић и оснивач фондације ,,Тијана Јурић“. 

Увођењем Тијаниног закона, спашено је четворо деце. Сви смо 

позвани да се прикључимо фондацији и чинимо добра дела за 

децу наше земље, јер су деца наше благо.  

Контакт фондације: fondacija@tijana.rs 

Tel. 0649229753 

Facebook/Instagram: Tijana Jurić 

 

Након кратке паузе, Мирјана Аћимовић из центра Адијафора 

приказала нам је презентацију којој је тема била: Коцкање није 

игра за децу и тинејџере. Мозак младог човека сазрева у 

адолесценцији, а потпуна способност расуђивања се усавршава 

тек на самом крају друге деценије живота. Зато можемо рећи да 

је мозак тинејџера незрео за овакав тип игрица. Нажалост децу 

овај вид игре узбуђује, јер постоји неки одређен ризик, зарада, 

новитет, осећај доминације... Нажалост, мозак тинејџера је 

неразвијен те лоше расуђује и планира те се створи завист, а то 

доноси велике губитке.  

Како се млади коцкају у Србији? 

http://www.mup.gov.rs/
mailto:fondacija@tijana.rs


-леглане коцке су забрањене 

-одрасли помажу деци 

- купују лото тикете, игре на срећу 

-кладе се на утакмицама 

- кладионичари 

-,,он лајн“ коцка (унесу лажан матични број) 

- деца мисле да је ту зарада 

- стварањем зависти од коцке, деца занемаре нормалан живот, 

те им се живот врти око коцке. 

Зашто то раде? 

-промовисање, популарисање 

-ради прихватања у друштву 

-лагано доступно 

-распрострањеност, гламур 

-узбуђење, уживање 

-зарада 

-ослобађање од депресије 

-жеља за одрастаљем 

-млади три пута брже развију завист од коцке 

Контакт: adijafora@gmail.com 

Tel. 0631611100 

 

Када је ступило време за излагање ученика, прва се јавила и 

пробила лед наша ученица Андријана, која је поделила своје 

мишљење и идеје са осталима, које су се усвојиле и биле 

подржане од стране осталих. И наша ученица Сара је имала 

излагање које је такође било подржано од стране осталих.  

Наше ученице су представиле нашу школу у најбљем светлу, а 

своја искуства ће поделити са осталим ученицима, 

професорима, другарима. 

Надамо се да ће нам ово бити почетак у сарадњи са овим 

програмом. 

Наша школа је увек спремна за сарадњу и тудићемо се да 

засењујемо где год се појавимо и то нашим највећим благом, 

нашим ученицима. 
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