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Укупан број одржаних састанака за ову школску годину је 14. Састанци су 
углавном одржавани онда када је требало да се одлучује о нечему, затим када су се 
писали пројекти и све то у међусобном договору чланова парламента.  
Председица парламента је била Анђела Тошковић, ученица 3/6 одељења 
Ова година је прошла веома радно, али и успешно. У наставку излистаћемо шта 
смо све  радили. 
10.09.2012. године смо одржали први састанак за ту годину. Главна тема? 
Еколошка акција коју је требало наш парламент да спроведе у дело. Наравно, све 
оно што је требало да се одради, осмишљавање слогана, платнених торби, 
обавештавање медија, одрадили су чланови парламента. Акција под слоганом 
„ГрешКЕ СЕ свете“ одржана је 19.09.2012. године на краљевачкој малој пијаци. 
Подразумевала је дељење платнених торби са нашим слоганом, а циљ нам је био 
смањење употребе пластичних кеса у свакодневној употреби. Све ово је рађено у 
склопу конкурса који је расписао Конвент младих и Канцеларија за европски 
покрет. 
4. 10. 2012. Јована Милићевић, локална кординаторка Уније средњошколаца Србије 
(УНСС) у Краљеву, посетила нас је и предложила нам више пројеката које 
расписује УНСС. Касније се испоставило да не само да смо у сваком учествовали, 
већ смо били међу далеко најуспешнијим парламентима у том аспекту. 
Октобар 2012. године. Наш парламент је имао представнике на трибини о 
инклузији у образовању. Трибина је одржана у оквиру дечије недеље у Београду у 
Народној скупштини Републике Србије. Наши представници били су Филип 
Вујовић и Анђела Тошковић. 
17. 10. 2012. У оквиру састанка организована је радионица. Тема је била инклузија. 
Одгледан је филм „Летећа Ана“ који говори о девојчици која има одређен 
недостатак и како се она укључује у свакодневни живот друштва и школе. 
07. 12. 2012. Одржан је Дан волонтирања у оквиру пројекта Средњошколци за 
средњошколце који је спровела УНСС. Наша школа је имала 35 волонтера/ 
волонтерки  који/е су тог дана волонтирали у најразличитијим предузећима, 
Водовод, музеј, библиотека, Амига, ЈКП Чистоћа, општина и многа друга 
предузећа. Сви су били јако задовољни и надамо се да ће тако бити и следеће 
године. 
06. 03. 2012. НВО „Позитивна омладина“ одржала је радионицу/ трибину на тему 
фашизам. Војкан Трифуновић и Никола Миленковић су се потрудили да нам 
испричају и објасне када је то настао фашизам, и која су то обележија фажизма и 
неонацизма који је заступљен међу данашњом омладином и о томе колико је битно 
да се он искорени. 
Наш парламент је конкурисао на пројекту „Градиво по нашој мери“, и једини од 
свих праламента у Краљеву, добио средства. Конкурс је расписала УНСС. Ми смо 
наш пројекат назвали „Контра круг“ а подразумеао је две активности: -Радионица о 
предрасудама и стереотипима „Лејла и Мухамед“, коју смо радили са професроима 
-Израда јединствене Гугл платформе, како би ученици и професори много лакше 
комуницирали и организовали се. 



07. 05. 2013. Радионица „Лејла и Мухамед“. Било је присутно 10 професора, а 
радионицу су водиле Ружица Грабовац и Анђела Тошковић. Сматрали смо да це 
професорима оа радионица пуно значити јер говори о томе да лако доносимо 
одлуке на основу премало информација. Већина ученика/ца наше школе је прошло 
радионицу, па смо нашли за сходно да је преставимо и професорима/цама. 
05. 06. 2013. Наставак пројекта!!! Осмислили смо начин како да побољшамо 
комуникацију на релацији ученик/ица- професор/ица, и све то путем интернета. 
Осмислили смо јединствени Гугл календар у који би професори/ц/ уписивали/е 
датум када ће ученици/це имати контролни. На тај начин би се избегла могућност 
да ученици имају два контролна задатка у једном дану. Предавање је водио Матија 
Лешко. Пристуно проферора/ки: Због техничких могућности било је присутно само 
6 професора. 
Ово су све биле наше конкретне активности, а сада где смо све били присутни као 
парламент. 
11. 05. 2013. Ученици 2. разреда су присуствовали дебати Разговарајмо о Европи у 
Информационом центру Еу и Београду. Било је пристуно укупно 18 ученика/ца 
наше школе. 
30. 01. 2013. Светска организација Save the children која има свој одељак за Балкан 
је одлучила да направи водич о правима деце и партиципацији младих. Као прави  
пример партиципације младих узели су пример нашег парламента и наших акција 
које смо спроводили у нашој локалној заједници. У питању је био састанак у 
Београду и наш парламент је имао представницу која је изложила и приказала 
начин како ми то радимо. Од саме замисли, преко планирања до реализације. И 
пуно нам значи да је неко препознао наш рад и труд, и да ће се пример наше акције 
наћи у водичу који ће имати вршњаци са целог Балкана. 
13. 03. 2013. Још једно дешавање на које је наш парламент, сплетом околоности, 
био позван. У питању је конференција који је организовала Национална служба за 
запошљавање (НСЗ) а тема конференције била је „Каријерно вођење и саветовање“. 
Наша шредставница била је Анђела Тошковић, а уз њу на коференцији су били 
представници ресорних министарстава, канцеларија за младе и много други. 
21. 09. 2013. Наш парламент је симболично обележио светски Дан мира. 
Организована је радионица у виду симулације и дускусије на тему превазилажења 
дискриминације и стереотипа као основе за успостваљање мира.  
Такође наш парламент је учествовао у две хуманитарне акције, а то је било 
прикупљање новца за ученике наше школе. Препознали смо то као потребу да се 
некоме помогне. Брзо смо се организовали да ту информацију раширимо по свим 
одељењима. Знамо да то није довољно да реши нечије проблеме, али довољно да се 
покрене та тема, да сви почнемо да размишљамо у том правцу. 
-Вујовић Филип и Анђела Тошковић су водили едукације у одељењима прве године 
о вршњачком насиљу. Едукација се састојала у томе да ученици прво одслушају 
шта је заправо насиље, шта све може бити насиље, а након тога се развијала 
дискусија на ту тему. Такође су и водили предавања о томе шта је то парламент, 
какву он улогу има у школи,итд. 
Имали смо представнике/це у школском одбору (Анђела Тошковић), у Тиму за 
школско развојно планирање и самовредновање (Анђела Тошковић) и у Тиму за 



превенцију насиља (Вељко Рајевић). Парламентарци су учествовали на свим 
састанцима, на овај начин се показује како то ученици учествују у раду школе. 
 
Другу годину заредом наш парламент је био позван да учествује на Годишњој 
скопштини  УНСС-а, која је одржана од 14. 05.- 16. 05. у Београду. Наша 
председница је заступала ставове нашег парламента, али исто тако и представила 
наш пројекат Контра круг. Као и сви учесници и ми смо имали право да одлучујемо 
о оним стварима које би свим средњошколцима у неким сегментима њиховог 
школовања помогле. 
Оно на шта смо посебно поносни је пројекат Министарства просвете и Центропе. У 
питању је кратак документарни материјал који су наши парламентарци/ке 
направили/ ле и животу Јевреја на овим просторима. Пошто у Краљеву не постоји 
податак да их је било, ми смо се упутили у Крагујевац, где их је било неупоредиво 
више. Финанскијску подршку нам је пружила амбасада САД-а у Београду. Врхунац 
нашег истраживања у Крагујевцу је филм који смо направили!! 
Пројекат Министарства омладине и спорта и НВО „Здраво да сте“, Млади су закон 
путем ког би се млади оснажили да у својим локалним заједницама нешто корисно 
раде. Наш парламент је конкурисао у јуну 2013. године са темом  „Рецилажа „. 
Пројекат је прошао и на почетку следеће године нас чека реализација поменутог 
пројекта. Такође, у оквиру пројекта смо имали и обуку о писању пројеката која је 
оржана у Врњачкој бањи. Наш парламент је имао две представнице: Анђела 
Тошковић и предагогица Александра Живковић.  
 
 
 
 

Извештај урадила, Анђела Тошковић, председница УП 


