
Извештај о раду Ученичког парламента 2019/2020 

Први састанак Ученичког парламента одржан је 13. септембра 2019. год. у 12 часова уз 

присуство 58 ученика, директора школе и наставника сарадника испред Наставничког већа са 

дневним редом Конституисање Ученичког парламента и избор руководства (председник, 

потпредседници за парну и непарну смену, пунолетни ученици за Школски одбор); Усвајање 

Школског плана и програма рада за 2019/20; Предлози и питања ученика. Према Пословнику о 

раду УП гласањем за записничара изабрана је Катарина Коленц 3/8, за председника Ученичког 

парламента изабрана је Петра Маравић 4/4, заменици за парну и непарну смену изабрани су Јована 

Стјепић 4/5 и Андрија Јовановић 1/5, за пунолетне представнике УП у Школском одбору изабране 

су Дијана Алексић 4/7 и Ирина Шевић 4/5 а правнику школе су достављени њихови подаци. УП је 

једногласно усвојио План и програм рада школе за 2019/20 представљен од стране директора. 

Одржана су још четири састанка. Комуниција и информације пружане су на друштвеним мрежама 

фб, воц ап, гоогле учионици. 

- сарађивали смо са Унијом средњошколаца Србије ради побољшања права средњошколаца.  
- предавач СУП- 29. новембар, Јована Јоковић је одржала најављено предавање Ученичком 

парламенту на теме понашање на улици, према законским прописима, издавање дозволе, 

издавање личне карте и штетност психоактивних супстанци. 

- ,,Језички коктел,, је радио и ове године суботом, координатори Александра Карановић 3/2 

и Миљана Младеновић 3/2. 

- подржали смо Интеркултуралну сарадњу гостујућег ученика Керемцана Анадура из 

Анкаре и одржали инфо трибину о размени која важи за неколико земаља у свету. 

- представница УП Јована Михајловски 2/9 радила је са волонтерима са Звездаре у оквиру 

,,Пријатеља деце Звездара,, и учествовала на обуци у сарадњи са Јованом Зацером. 

- председница Петра Маравић 4/4 и Андрија Јовановић 1/5 присуствовали су 16. октобра 

трибини ,,Дијалог за будућност,, са циљем унапређења дијалога и друштвене кохезије 

земаља региона, доношење важних одлука што захтева дијалог, поверење и 

идентификацију заједничких активности. 

- у данима корона вируса поделили смо постере и инфо летке са упутствима о понашању у 

спречавању ширења вируса. Учествовали су сви ученици у обе смене, наставници, управа 

и помоћно особље. Упозорили смо на личну хигијену, прање руку, одлагање марамица, 

размену хране и сл. 

- хуманитарни кошаркашки турнир ,,3 на 3,, одржао се у међусмени 24. и 25. октобра уз 

котезацију од 1000,00 динара. Најбоље пласиране екипе одељења 4/6, 3/7, 4/9 и 4/4. 

Наставник координатор Милан Марковић. 

- учествовали смо у наставку организације хуманитарног, спортског турнира свих средњих 

школа са Звездаре који се одржава на СЦ ,,Олимп,,, што је иначе иницијатива УП наше 

школе још прошле године. Ове године је остало само на договору услед корона вируса. 

Кординатори ове манифестације 4/4 и 4/2. 

- посредовали смо одржавању ,,Дебатног турнира у Шестој,, из области Филозофије и 

Дебатне секције, током децембра на коме су победиле ученице четвртог разреда 4/5. 

- подржали смо манифестацију ,,Новембарски дани Соње Жарковић,, кроз неколико 

ваннаставних активности. 

- представници УП посетили су Дома народне Скупштине 17.12.2019. у оквиру програма 

,,Дани парламентаризма,, када је изложен и Први закон о Народној скупштини, са циљем 

приближавања институција грађанима и упознавање о раду Народне скупштине. 



- 12.12.2019. у Коларчевој задужбини Студенски трг бр. 5 на првој "Конференцији о останку 

младих у Србији" - КОНОМС 2019. од 11 до 16 часова, одржане су три панел дискусије на 

иницијативу Арноа Гујона, председника француске хуманитарне организације 

„Солидарност за Косово“ и Петра Славковића председник омладинске организације 

„Србија за Младе“. Присуствовао је 21 ученик наше школе првог до четвртог разреда. Циљ 

конференције је актуелизовање ове теме у нашој земљи и региону као и промовисање 

позитивних примера успешних људи, њихових животних прича и искустава. Догађај је 

повезао удружења и иницијативе које се баве овом тематиком како би кроз заједничке 

пројекте, идеје и предлоге покушали да, у будућности, утичемо на негативну демографску 

слику Србије и региона. 

- ,,Отворени парламент,, у сарадњи са чешком организацијом ,,Агора,, и Хелсиншким 

одбором за људска права у Србији спровео је пројекат ,,Развој и промоција учешћа младих 

у јавном животу,, у циљу упознавања младих са радом локалних институција пре свега 

Скупштине општина, комуникацијских вештина и парламентарни дијалог младих и 

локалних институција. Обратила нам се бивша ученица Ангелина Ивановић из 

организације ,,Црта,, и њена колегеница Ивана Маркулић и предложиле састанке ради 

сарадње. Пријавило се 25 ученика Ученичког парламента за дебату и симулацију рад 

Скупштине на тему ,,Проблеми саобраћаја на Звездари и како лакше стићи од куће до 

школе,,. Радионицу су одржале Ивана Маркулић и Тамара Томашевић а догађај су 

отворили и упристојили заменик чешког амбасадора у Београду и извршна директорка 

Хелсиншког одбора за људска права Изабела Кисић који су обезбедили и потписали 

захвалнице и сертификете о учешћу свим учесницима.  

Планови УП су били и око уређења библиотеке са музиком, тв и лејзибеговима, промењена 

је сатница звоњења за почетак час и одмора, говорило се о хигијени школе, кафематима, 

аутоматима са храном, клупицама за седење, инфо екрану на ходницима што су остала текућа 

питања у договору са директором, Саветом родитеља и локалном заједницом. Већина фотографија 

објављена је у на инстаграм страници parlament_seste, фејсбуку, сајту школе а председница је дала 

интервију и за школске новине. На додели диплома матурантима сваке године додељујемо и 

захвалнице УП. Ове године поделили смо 15 захвалница за допринос у разним активностима.                                  

Наставник сарадник испред Наставничког већа Ана Ковачевић. 

 




