
Седница ученичких парламента  

у оквиру ,,Дечије недеље,, под слоганом ,,Дете је да га волите и разумете,, 

5. октобра 2021. у Дому народне скупштине Трг Николе Пашића 13. 

под покровитељством Министарства за бригу о породици и демографију  

у организацији Пријатеља деце Србије 

 Нашу школу на дебати су представљали Андреј Бакић Грчак 4/4, Емилија 

Брадач 4/5 и Јана Стојановић 4/7 и Марко Колунџија 2/9 који су имали реч на 

говорници а што ће бити део нацрта у закону. 

 Седницу је отворио председник Народне скупштине Ивица Дачић. који је 

између осталог истакао да ће седница ученичких парламената бити посвећена 

важности вршњачке подршке у остваривању права детета, као и важности учешћа 

деце у друштвеном животу. Ово је прилика да деца из свог угла укажу на значај који 

придају овој теми, да размене искуства, представе изазове и проблеме са којима се 

свакодневно суочавају. 

 Ученике су поздравили и помоћница министра Министарства за бригу о 

породици и демографију, Александра Чамагић затим директорка Пријатеља деце 

Србије Ива Ераковић, испред Министраства унутрашњих послова Оливера Зечевић, 

омладински радник Пријетеља деце Србије Дражен Зацеро. 



Закључци су да је вршњачка подршка важна за остваривање права детета, свако дете 

има право на изражавање сопственог мишљења, инсистира се на ,,видљивости,, младих, 

вршњачка подржка је битна за комуникационе вештине, позитивно школско окружење, 

наставу на даљину, стицање дигиталних вештина и сл. 

 



 



 



 



 

 

Посета општини Звездара у данима ,,Дечије недеље,,. 5.10.2021. 

 

 У просторијама општине Звездара на адреси Булевар краља Александра 77. 
наши ученици су и поред ковид околности ипак пренели своје идеје и активности са 
својих радионица које одржавају у школи посећујући сва одељења а у наредном 
периоду и у Петој београдској гимназији у циљу јачања вршњачке едукације. 
Интерактивне радионице се односе на превенцију вршњачког електронског насиља. 
Општину су посетили Милица Мишић 3/4 председник Ученичког парламента Шесте 
београдске гимназије, Милош Алексић 1/3, Маша Николић 1/8. Разговор су водили са 
шефом одсека за образовање културу и спорт Соњом Стаменковић. 



 



 

 

 



Извештај сачинили ученици Ученичког парламента Шесте београдске гимназије 

 


