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ИНТЕРВЈУ С ДИРЕКТОРКОМ ШКОЛЕ “Марија Трандафил” 

1.Можете ли нам рећи нешто о раду школе за ове три године? 

Радимо ево већ трећу годину у једној 

смени.Настава почиње од 8 часова, 

број ученика у односу на прву 

годину се удвостручио. Кренули смо 

са неких 180 ученика, а сада 

имамо негде око 360, а то је око 

50% капацитета ове школе. 

Значи ова школа може да прими 

још толико ученика.  Видећемо, 

вероватно ћемо  за коју годину 

радити пуним капацитетом. Што 

се тиче наставног кадра, мислим 

да рад у овој школи воде млади 

људи, амбициозни и вредни. 

Они се, без обзира на своју 

стручност, кроз рад с децом уче 

том послу. Квалитет наставе се 

постиже непосредним радом  

н а с т а в н и к а  с а  у ч е н и ц и м а . 

Наставници  се кроз свој рад  

усавршавају, формирају неке своје 

критеријуме .  Мислим да се 

квалитетом рада наставника постиже 

углед школе. Ми сви заједно, 

наравно, ја на челу свих њих, 

трудимо се да свој рад сваким даном 

усавршавамо, обогаћујемо. Ове 

године су наставници у обавези да 

ураде један огледно-угледни час у 

оквиру мултимедијалне наставе.  

Држаће презентације, које мислим да 

су деци веома интересантне и тим 

брже и боље памте него кад слушају 

само речи. 

 Милијана Граховац Проле - директорка  

Ја сам већ у овом свом излагању далa 

наговeштај за даље планове. Значи у 

плану је да се у будућности , што 

више примењује мултимедијална 

настава. Ово је 21. век , прошло је 

време класичног часа када је 

наставник стајао за катедром и 

предавао, а ученици седели и 

слушали. То време је иза нас, ова је 

школа модерна,  савремено 

опремљена. Имамо око 50 рачунара 

и то треба користити. Деца већ у 

великој мери знају да користе 

рачунаре, доста времена проводе код 

куће на рачунарима. Зато нам је 

таква настава императив. 

 

 

 

 

 3. Да ли сте задовољни приредбом за Дан школе? 

Јесам! Приредбом за Дан школе сам 

презадовољна. То сам и рекла својим 

колегама .  Похвалила сам и 

наставницу музичког , хор ... 

Наставница Јелена је врло радна, 

вредна и надарена и мислим да 

супер ради . Затим, онај позоришни 

комад, односно представа су 

одлични. Мислим да су добро 

одрадили свој посао наставница 

српског Зорана Кокотовић  и 

учитељица Сања Кнежевић. Имали 

смо тај један проблем јер су људи 

стварно схватили да  је  то 

хуманитарна акција, па су нудили 

новчану помоћ. Ја то гледам да смо 

ми онда стварно били уверљиви  

што се тиче глуме, а и мислим да 

смо оригинални.  Колеге и гости 

који долазе на приредбе  кажу да смо 

врло оригинални, да су приредбе 

добро осмишљене и да имају причу. 

Имамо аутентичност и  одговорност 

да наставимо тако и наредних 

година. 

Новинарска секција 
Циљеви рада новинарске секције 

Новинарска секција окупља групу 
ученика који се посебно интересују и 
добровољно одлучују за публицистичку 
делатност. Основни циљ рада ове 
секције је да, у оквиру ваннаставних 
активности школе, ученици који су 
вољни, спремни и надарени за ову врсту 
рада стекну нова знања и способности из 
стручне области за коју су се 
определили. Ученицима ће бити, током 
састанака ове дружине, пружена 
могућност квалитетног испуњења 
времена које проводе у школи, при чему 
се води рачуна да се поједини не 
преоптерете радом у више слободних 
активности, па да им то омета успех у 
р е д о в н о ј  н а с т а в и .  
Чланове новинарске секције, који су већ 
самим опредељењем за ову област 
показали интересовање за њу, треба увек 
мотивисати за истрајан и учинковит рад. 
Стога, предметност рада дружине треба 
да буде увек једнако инспиративна и 
пријемчива ученицима, како не би 
долазило до засићења и равнодушности 
п р е м а  ј е д н о л и ч н о м  п о с л у .  
 
Планираним активностима развијати 
љубав према новинарству и подстицати 
ученике на афирмацију и постизање 
вредних резултата у овој области. 

 2.Који су даљи планови за рад школе?  

ЉУБАВ ПРЕМА 

КЛАВИРУ  

МАРКО ДРЉАЧА 8-2 

Ишао сам на приватне 
часове, а када је отворена 
музичка школа кренуо 
сам у њу. У шестом 
разреду сам почео да 
с в и р а м .  И д е м  н а 
такмичења, освајао сам 
друга места и веома сам 
срећан кад свирам. Мој 
узор је професорка 
музичке школе. Поред 
свирања имам времена за 
фудбал, игрице на 
рачунару,... 

У будућности планирам 
да се бавим музиком. 

Порука: Сви који имају 
вољу и жељу нека свирају. 

КАДА НЕ ЗНАШ ШТА 

ЋЕШ, СВИРАШ 

ДРАГАН НИКОЛИЋ 8-2 

У првом разреду сам уписан 
у музичку школу. Прве три 
године ми се свиђало, а 
онда ме је наставник 
сморио са лествицама па 
сам се исписао. Престао сам 
да идем у музичку школу, 
али свирам шта стигнем.  

Поред свирања нађем 
времена за игрице на 
компјутеру. 

Планирам да се и даље 
бавим музиком. 

Узор ми је Перица Гула. 

Свима поручујем да уче, 
буду добри и да редовно 
иду у школу. 

Активности новинарске секције планиране по месецима: 
• септембар 
- формирање Новинарске секције 
- договор о раду 
• октобар  
- обучавање и усавршавање свих облика новинарског начина изражавања – 
писање вести, извештаја, репортажа, приказа, интервјуа.  
• новембар  
- извештај са прославе Дана школе 
• децембар  
- зидне новине 
- маркетинг о ненасиљу, плакати, транспаренти 
• јануар  
- извештај са прославе Светог Саве 
• фебруар  
- сарадња са литерарном и драмском секцијом – извештавања о њиховим 
активностима и резултатима рада у циљу стваралачког утицаја на друге 
ученике. Објављивање награђених ученичких радова. 
• март, април, мај  
- писање чланака по самосталном избору ученика (теме из школског, 
породичног и друштвеног живота); 
- извештаји са одржаних такмичења (успех ученика наше школе; освојена 
места и награде); 
• јун  
- оцена рада секције и предлози како да се побољша. 
Радни састанци новинарске секције одржаваће се једном НЕДЕЉНО. 
Термини ће се одређивати у договору са ученицима. 

ЧЛАНОВИ НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ: 

БОЈАНА БОЈАНИЋ, СЛАЂА ПОПАДИЋ, МИЛИЈАНА 

МИЋУНОВИЋ, ЈОВАНА СТАНОЈЕВИЋ, НАТАША 

МАЈКИЋ, ДАНКА МАКСИМОВИЋ, АЊА КОВАЧЕВИЋ И 

НЕВЕНА АРСИЋ. РУКОВОДИОЦИ СЕКЦИЈЕ УЧИТЕЉИЦЕ 

АЛЕНКА ОРЕШЧАНИН И СЛАЂАНА ПУТИЋ 
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4.Број ученика је сваке године у порасту. Шта мислите за колико година ће достићи 

максимум? 
Надам се да ћемо за три године радити 

пуним капацитетом.  

5.Реците нам нешто о правилима школе. 

“Правила правила да би нас 

удавила.” Правила школе постоје 

и инсистирамо да их се деца 

придржавају. Нека правила им се  

допадају, нека баш и не. Не 

допадају се ни нама, управи 

школе, баш сва правила, али она 

морају да се поштују. Мислим да је 

у интересу свих нас да се задржи 

овако леп  амбијент. Да школа не 

буде лепа само овим првим 

генерацијама, већ и будућим. 

Данашњи основци ће имати децу 

која ће исто бити основци, па зар 

кад дођу да кажу : „Јао Боже, што је 

ова школа била лепа кад сам ја у њу 

ушао.“ Трудимо се да ова школа 

задржи овај сјај и буде лепа колико 

год је то могуће. Радимо на томе да 

је улепшамо и мислим да је наш труд 

узалудан ако нас ученици и 

родитељи не подржавају у томе. 

Циљ нам је да у  у скорије време 

наша  школа буде препознатљива 

као једна од водећих школа по 

квалитету рада и лепоти амбијента за 

рад. 

6.Да ли сте задовољни дисциплином ученика и да ли се они придржавају тих правила? 

Каже се да изузетак потврђује 

правило. Изузетака има и увек ће 

их бити. То су још увек само 

изузеци и надам се да ће и остати. 

Просто тамо где има доста деце 

има и много енергије . Енергије су 

различите. Нека деца имају 

сувише енергије па не могу да се 

обуздају, неко воли да учи, а неко 

не. Сви смо ми различити свако 

треба да поради на себи, и ако је 

то све у границама нормале ти 

несташлуци се могу толерисати. 

Ако се неко не понаша како 

треба, и тим понашањем 

угрожава друге  или их 

подстиче  на такво понашање 

морамо да реагујемо.   

 Мислим, да све ово што се 

дешавало до сада није био 

озбиљан  проблем. 

7.Многи ученици ове школе су 

постигли завидне резултате на 

такмичењима . Да ли сте поносни? 

Јесам! Сви су они наши амбасадори 

школе, јер кроз њихов рад  се чује за 

нашу школу. Они су свакако најбољи  

промотери школе . 

8.Реците нам нешто о раду  наставника и њиховом односу с ученицима. 

Као директор школе, свесно бирам кадар да је 

приближан генерацијски, да имају сличне 

идеје и   мишљења . Мислим, уколико су људи 

млади, они су жељни доказивања, жељни су 

рада, жељни су да прикупе све 

информације. Мислим да ће сви 

млади људи у  овој школи ,  тек имати 

шта да кажу и да пруже. И њима је 

потребно да се мало опусте, 

прилагоде и нађу заједнички језик 

са децом. Сви раде на томе и треба 

мало времена да се прилагодимо 

школи, ученицима, родитељима,... 

9. За крај, шта имате да поручите ђацима? 

Желим да поручим ђацима да буду добри 

као што су и били. Нећу много да их 

хвалим, увек може боље. Ми све разумемо и 

ми смо имали ваше године, тако да схватите 

да сва та правила на којима ми 

инсистирамо, нису зато да бисмо вас  

малтретирали и заводили неки ред, 

него , да би вама било лакше. Све што 

радимо, радимо због вас.  Да ова школа 

остане оваква и постане још лепша, то 

можемо само сви заједно. Ја упућујем 

јавни апел ученицима да се 

придржавају правила школе, јер 

то је у интересу свих. 

  

Позна јесен у мом крају  

Јутро је. Устала са и погледала кроз прозор. 

Напољу је било све пусто. Дрвеће је остало без зелене бунде док је 

трава мењала свој зелени за жути капут. Цвеће је одавно увенуло и 

започело дубок зимски сан. Напољу по који голуб сав смрзнут 

пролети. Нема никог да протрчи. Док сунце одлази на одмор 

зима, киша и ветар се досељавају у шуме и градове. Радосна граја 

деце више се не чује. Сви су у својим топлим домовима. Маме и 

баке завршавају зимницу. Напољу тек, тек  по који зрачак сунца, 

али га облаци брзо прекрију. 

Надам се да ће јесен брзо проћи и весела зима место ње доћи. 

Милана Шовић IV1 

Позна јесен у мом крају 

 

   Свануло је позно јесење јутро у мојој улици. 

   Погледала сам кроз замагљен прозор моје 
собе,а на улици нигде никога, само ветар који 

разноси оно шушкаво, жуто лишће, испод 
којег сам летос седела у хладу. 

   Ни деце, која су се играла испод мог 
прозора, више нема, сви су се сакрили у своје 

топле домове. Улица је остала пуста. 

Златно лишће као јесењи тепих прекрило је 
дворишта и улице. Оголело дрвеће тужно чека 

да га покрије први снег. Птице су одавно 
отишле на дуго и безбрижно летовање, на југ. 
Само промрзли врапчићи чуче под стрехом 
једне велике куће из чијег димњака излази 

црно-сиви дим.Зубато сунце се једва пробија 
иза тамних, кишних облака.Почела је да пада 
хладна јесења киша,а за њом и по која муња  
прошара небо својим златним сјајем . Све је 
тужно. Док сам гледала кроз прозор осећала 
сам се тужно и једва чекам да падне снег, да 
деца истрче на улице и да ова слика позне 

јесени буде мало срећнија.      

     Ана Петрушић IV-1 

Коњ 
 

Свако дете добро зна 

Коњ је лепа животиња 

Свако дете коња жели 

Да се игра и весели 
 

Целог дана да трчкара 

Да га јаше и одмара. 
 

Луција Стијеповић II-2 

Незаборавни доживљај 

Једног лепог дана са породицом сам отишао на рингишпил. 

Када смо стигли, тата ме је упитао да ли желим да идем са њим на 

највећу вртешку. Ја сам мало размишљао да ли да идем зато што је 

вртешка била прилично велика, али сам одлучио да не будем 

кукавица и кренуо сам са њим.  

На почетку је вртешка ишла споро и баш кад сам помислио да ће 

све бити у реду, вртешка је почела да иде јако брзо и високо. Сваки 

пут када бисмо се попели на врх, помислио бих да ће се вртешка 

откачити. Када је требало да станемо, неки човек је рекао да смо 

добили бесплатну вожњу. У себи сам помислио:“Проклет био онај 

ко је смислио бесплатне вожње“. Кад се све то завршило, захвалио 

сам Богу што је готово. 

Овај доживљај је био прилично напет, али ја се вртешки више не 

бојим. 

Марко Тодоровић IV-1 

4. 
9. 

 
Ана Петрушић 4-1 

Милица Радан 7-1 



МАРИЈА ТРАНДАФИЛ– НАЈВЕЋА СРПСКА ДОБРОТВОРКА 

У самом срцу Новог Сада, у салону 

господског дома у Главној улици, 

седела је крај прозора госпођа Марија 

Трандафил и одсутним, мутним 

погледом гледала ретке пролазнике. 

Строга и усправна, механички је 

кретала игле за штрикање, које су 

некако саме од себе, волшебно, плеле 

чарапе и то одмах две – једну у другој. 

Када би неко могао да по новосадским 

салонима провери женске чарапе, 

тврдила је Марија Трандафил, 

показало би се да већина „ноблеса” 

има поцепане пете. Па када карте могу 

да буду у моди међу женскињем, онда 

ваљда могу и њене читаве чарапе.  

Тако је то радила Марија 

Трандафил, највећа српска 

добротворка и задужбинарка 

с в и х  в р е м е н а . 

Рођена је око 1814. године (у 

неким документима се наводи 

1816), у породици Поповића у 

центру Новог Сада, у кући која 

је позната као „Kућа код 

иконе”. Наиме, на фасади 

куће, високо на спрату, била 

је, а и данас је, вешто 

израђена икона св. апостола 

Петра и Павла. Ови апостоли 

ће је, као знамење, пратити 

целог живота.  

У новосадском листу Јавор из 
1883, била је објављена 
Маријина кратка биографија 
у  к о ј о ј  с е  н а во д и :   
„Отац јој беше Ћира 
Поповић, занатом ћурчија, 
но се поглавито бавио 
трговањем храном. Једном 
приликом је истоварао у 
Ђуру кукуруз ,  те  се 
прехладио и од тога умро у 
својој 27. години, где је и 
сахрањен. Отац јој се двапут 
женио. Прво је узео 
Тајчевићеву из Осека(данас 
Осијек) и то беше Маријина 

Андра Гавриловић, у својој књизи Знаменити Срби XIX века, наводи следеће Маријине речи у вези са 

бомбардовањем Новог Сада: 

„Ја сам у читавом свом веку само један дан била сиромашна, а то је било када смо 

1849. при пожару новосадском – бежали, те смо у Варадину граду при затвореним 

капијама морали гладовати, јер ни за које новце не могасмо ништа од јела набавити. 

Када се сетим тога дана, онда осетим шта су то глад и сиротиња – и зато чиним 

доброчинства и помажем сиротињу.” 

НИСУ ЈЕ НИ ПИТАЛИ  

По старом схватању, да је брак пре свега 
добар и уносан посао, њен старатељ 
Хаџи Кира ју је удао са непуних 
шеснаест година за много старијег свог 
деловођу Јована Трандафила, родом из 
Б р а ш о в а . 
Венчање је обављено у Осеку 31. јануара 
1831, без много трошка и помпе, и то у 
православној цркви посвећеној 
а п о с т о л и м а  П е т р у  и П а в л у !   
У Тридесетогодишњим угодним и неугодним 
успоменама 1854 – 1884. Лука Јоцић, 
потоњи управитељ целокупног имања 
Марије Трандафил, догађај је описао 
речима: „Нису је ни питали!”  
Знатан капитал који је Марија унела у 
брак као мираз послужиће као основа за 
успешне трговачке послове које ће 
супруг Јован, уз помоћ Хаџи Кире 
Николића, предузимати наредних 
година. Већ 1832, Јован Трандафил је 
платио taxam concivlitatis и постао 
грађанин Новог Сада. Тако је добио 
могућност да ту тргује покровцима и 
ердељским сукном и стекне, врло брзо, 
богатство. Улагао га је у некретнине.  

Но, новац и моћ нису донеле 
супружницима срећу. Једно за 
другим су им умирала деца, прво 
кћер Софија, па онда и син Коста. 
Од тада, несреће су надолазиле једна 
з а  д р у г о м ,  у  т а л а с и м а . 
У почетку националног превирања у 
Угарској, и Буне 1848. под вођством 
Лајоша Кошута који је заговарао 
еконо мск у  и  т ерит ори ј алну 
независност Угарске из јединственог 
Аустријског  царства ,  као и 
искључиво признавање само Мађара 
као јединог народа, Нови Сад има 
з н а ч а ј н у  у л о г у . 
Између Мађара и Срба, који су 
подржавали закониту монархију, 
отпочео је крвав рат на територији 
данашње Војводине. У рату је 
нарочито страдао Нови Сад, који је 
мађарска војска бомбардовала са 
Петро вар адинске  т вр ђав е  и 
разорила. Град је изгубио већину 
становништва. Од преко 2.800 зграда 
и кућа остало је једва 800. И данас у 

центру града, у чувеној Дунавској 
улици, видљива су гвоздена ђулад 
заробљена у  фасадама ,  као 
сведочанство о тим догађајима.  
О томе где су се налазили 
Трандафилови у време Мађарске 
буне мало је познато. Зна се, пак, да 
су им у бомбардовању изгореле две 
куће на пијаци, те је Јован 
Трандафил 1851/52. дигао зајам од 
30.000 форинти и употребио их као 
нов финансијски замајац у својој 
т р г о в и н и . 
 
Но, новац и моћ нису донеле 
супружницима срећу. Једно за 
другим су им умирала деца, прво 
кћер Софија, па онда и син Коста. 
Од тада, несреће су надолазиле једна 
за другом, у таласима. 

мати, а други пут из породице 
Критовчеве из Руме.”    
 
Рано оставши без родитеља, 
постала је штићеница својих 
рођака, богате трговачке породице 
Хаџи Кире Николића из Осека. У 
то време је било уобичајено да се 
девојке из богатих кућа васпитавају 
по приватним „леровима”, где су се 
училе писмености из Библије, 
рачуну, ручним радовима, танцу, а 
помало и унтерхалтунгу. Поуздано 
се зна да је Марија била писмена и 
да се добро разумевала у трговачке 
трансакције, те да је „немецки 
читала са особитим разумевањем”. 

Њено највеће завештање је „Заведеније 
Марије Трандафил за  српску 
православну сирочад” у Новом Саду. 
Матицу српску је овластила да у њено 
име подигне пространу и лепу зграду, у 
којој ће боравити сирота мушка деца. 
Према тестаменту, градња задужбине је 
требало да почне онда када капитал 
уложен у тај фонд нарасте на 300.000 
форинти. Тек 1908. је изабран пројекат 
новосадског градитеља Момчила 
Тапавице. Пројекат је својим потписом 
оверио тадашњи председник Матице 
српске Антоније Хаџић. Трошкови за 
изградњу, са првобитних предрачуна од 
397.000, попели су се на пола милиона 
форинти. Репрезентативна зграда, 
саграђена у псеудокласицистичком 
стилу, завршена је тек 1912. Никла је на 
углу Ханског плаца. Матица српска се 
сама уселила у ову зграду 1926, 
изменивши за своје потребе првобитни 
ентеријер зграде. 

Да жеља Марије Трандафил не би била 
изневерена, одлучено је, уз сагласност 
градских власти, да се подигне нова 
зграда за потребе сиротишта. На 
задужбинском плацу од 30 јутара, на 
Сајлову, подигнут је комплекс зграда који 
су чинили: кућа за смештај деце, 
економска зграда и стан управитеља. 
Пројекат је потписао инжењер Миливој 
Матић, а првих дванаесторо деце је 
у с е љ е н о  1 9 3 0 . 
Деца из сиротишта су морала бити 
школована у такозваним индустријским 
школама, или су ишла на „немецке 
занате”, у то доба ретке међу Србима. 
Сваком питомцу је након завршене 
школе следовало по 500 форинти, да 
о т п о ч н е  п о с а о . 
Према завештању, основан је и Фонд за 
материјалну помоћ Николајевске и 
Успенске цркве. Трећину чистог 

прихода од куће у Осеку добио је 
тадашњи „Убошки дом”, који се 
налазио у Николајевској порти, а за 
потребе саме Николајевске цркве 
поклоњена је „Кућа код иконе” у 
тадашњој Ћурчијској  улици, 
данашња Пашићева 11, и 80 јутара 
првокласне земље. Из овог фонда 
Николајевске цркве издржавани су 
свештеник, црквењак и један појац, а 
деси ли се да, којим случајем, 
попадија остане удовица, имала је 
право на доживотно издржавање од 
2 0 0  ф о р и н т и  г о д и ш њ е . 
По Маријином налогу су обновљени 
велелепни иконостас Успенске 
цркве и мермерни крст који је дуго 
времена красио центар Новог Сада, а 
данас се налази у порти Саборне 
ц р к в е . 
За Николајевску цркву је била 
дубоко везана, јер су јој најближи 
почивали у крипти управо ове цркве. 
Пред крај живота је често, усамљена 
и очајна, вечито у црнини, сатима 
покушавала да у брујању звона 
распозна гласове своје деце. Једног 
дана је добила скандалозно писмо 
следећег садржаја:  

„Српска православна црквена 
општина новосадска приметила је са 
негодовањем да Ви овомесном 
светом Николајевском црквом 
самовољно и без питања и дозволе 
ове општине управљате... Ова 
општина се услед тога налази 
побуђена изјавити Вам да то нити 
сме нити хоће даље трпети и тако да 
са данашњим даном кључ речене 
богомоље узима из ваших руку.” 

Дубоко погођена поступком људи из 
одбора, међу којима је било и њених 

питомаца, Марија је вратила кључеве 
цркве. До краја живота није више 
крочила ни у црквену порту. 
Згрожене поступком људи из 
црквене општине, протестовале су 
угледне Новосађанке, православне 
Српкиње, мајке, које су упутиле 
оштру петицију са 100 потписа.  
Након смрти Марије Трандафил, 14. 
октобра 1883., вредност њених 
завештања у непокретностима и 
баснословном породичном накиту је 
износила 700.000 форинти, што је 
чини највећом добротворком код 
Срба.               .       

Марија Трандафил је 

сахрањена у крипти 

Николајевске цркве, поред 

своје деце и супруга.  

Помене јој одавно нико у 

српском народу не служи.  

6. 7. 



ФОРМИРАН ВРШЊАЧКИ МЕДИЈАТОРСКИ ТИМ 

Наиме, ученици коју прођу едукативне семинаре и који 
се обуче за примену медијационих вештина могу 
успешно да посредују у сукобима који се јављају у 
њиховој, како школској тако и широј средини – између 
њихових вршњака, али и на релацији ученик–наставник 
или ученик–родитељ. 
Досадашње искуство је показало да младе особе могу да 
буду врло продуктивне као посредници у сукобу, да 
могу успешно да разумеју конфликт и да приближе 
различите ставове страна које су у сукобу. 
Добре стране вршњачке медијације су бројне. На 
пример, ученици постају активни у решавању проблема 
који се јављају у њиховом окружењу, уче се позитивним 
начинима решавања конфликтних ситуација и 
спремније преузимају одговорност, тензија између 
ученика и наставника се смањује а сам однос 
побољшава, наставници више нису толико заокупљени 
решавањем свакодневних проблема, посебно оних који 
се јављају између ученика. 

Поред ових, постоји још низ разлога за примену 
вршњачке медијације: 

ШТА ЈЕ УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ? 
Ученички парламент је законом загарантована формална 
институција, која ученицима омогућава демократски начин 
удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, 
као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих 
непосредно тичу.  
Ученички парламент наше школе формиран је  21.09.2011. 
Чланови Парламента су: Тијана Красић, Невена Арсић, 
Ана Дошеновић, Милана Радмановић, Милена Радман, 
Михаела Шолић, Бориша Сукара и Никола Меселџија. 

Због чега је значајно постојање  

 Због тога што гарантује основне слободе ученика, кроз 

остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу 
удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења... 

 Ученички парламент омогућава лични развој ученика. 

 Пружа могућност колективног одлучивања кроз ученичке 

парламенте и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи. 

 Ученички парламент доприноси развоју колективног односа и 

изградњу партнерства са наставницима, стручним сарадницима, 
директорима и органима школе. 

 Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање 

различитих аргументација и ставова. 

 Ученички парламент подразумева усвајање демократског знања и 

вредности, кроз прихватање различитости. 

 Ученички парламент омогућава развој демократске културе. 

Зашто је битно да ученици буду укључени  

у процес одлучивања кроз ученичке 

парламенте: 

 Зато што ученици најбоље разумеју своје потребе. 

 Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих 

вршњака те у том смислу могу да омогуће школи да им што боље 
изађе у сусрет. 

 Зато што ученички парламент пружа могућност учешћа свих 

ученика без обзира на расну, верску, националну, имовинску или 
полну припадност. 

 Зато што се кроз ученички парламент лакше чује глас свих група 

и подгрупа у школи било да су у питању избеглице, интерно расељена 
лица, мањинске групе или лица са сметњама у развоју. 

 Зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на 

тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности. 

 Зато што ће се школске одлуке боље и спремније реализовати. 

 Зато што се развија демократско друштво и праведније уређује 

школски живот. 

 Зато што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и 

наставника, васпитача или стручних сарадника. 

 Зато што то утиче на њихову бољу информисаност. 

 Зато што на тај начин они могу да подстакну активније учешће 

родитеља у школском животу. 

 Зато што са својим идејама могу да покрену и реализују пројекте 

Шта је нетачно, а прича се... 
 Ученички парламент омогућава више 

права за ученике, а мање за наставнике! 
НЕ. Формирање ученичких парламената не 
представља губитак ауторитета код 
наставника, већ представља могућност за 
остваривање основних људских права и 
утиче на бољу међусобну сарадњу између 
наставника и ученика. 

 Ученицима је дато право да организују 

парламент, а они нису спремни да прихвате 
сопствену одговорност. НЕ. Права се 
никоме не дају, она свакоме припадају од 
момента рођења. Ученицима је на основу 
националних и међународних докумената 
омогућено да се удружују ради учешћа у 
доношењу одлука. Залажући се за 
остваривање сопствених права ученици у 
себи развијају осећање одговорности и 
поштовање права других. 

 Ученици нису довољно компетентни 

да учествују у доношењу одлука које се тичу 
живота у школи! НЕ. Ученици су довољно 
зрели да сами препознају своје основне 
потребе, а самим тим и одлуке које су важне 
за њих, што их чини успешнијима 
п р и л и к о м  д о н о ш е њ а  о д л у к а . 
Заинтересованост свих страна за доношење 
битних одлука у школи је подједнако важна 
како за ученике тако и за наставнике. 

 Парламент омогућава ученицима 

слободу да раде оно што желе! НЕ. Циљ 
формирања ученичких парламената не 
значи потпуну слободу чињења за ученике. 
Ученицима се кроз ученичке парламенте 
пружа могућност да се удружују и учествују 
у доношењу одлука, а самим тим уче да 
њихова права имају ограничења и да 
приликом остваривања сопствених права не 

Добит за школу 

 развој алтернатива традиционалним начинима увођења дисциплине и 

решавања проблема у школи, 

 сви учесници у животу и раду школе преузимају одговорност за 

дешавања у њој, 
мења се општа атмосфера и односи који у школи владају. 
 
Добит за наставнике 

 учење нових начина решавања конфликта, 

 међусобно поштовање и уважавање, 

 смањује се тензија између одраслих и младих, 

 мање времена проводе водећи рачуна о дисциплини, 

бољи услови за рад, атмосфера и резултати који се односе на образовну и 
васпитну функцију. 
 
Добит за младе 

 постају активни у процесу решавања проблема, 

 усвајају конструктивне моделе понашања, 

 преузимају већу одговорност  за решавање међусобних проблема, 

 схватају да интервенције одраслих нису увек неопходне, 

развијају партиципативне обрасце понашања. 

смеју да угрожавају права других. 

 Могућност организовања ученичких 

парламената представља додатну обавезу како за 
наставнике, тако и за ученике! НЕ. Ученички 
парламенти смањују обавезе, јер утичу на време 
које се троши на сучељавање различитих ставова 
и решавање конфликтних ситуација. А утиче и 
на каналисање слободног времена кроз 
активности које доприносе задовољству рада и 
живота у школи. 

 Ученички парламент је место где се 

решавају сви 
п р о б л е м и ! 
Н Е .  Н а 
с а с т а н ц и м а 
у ч е н и ч к и х 
п а р л а м е н а т а 
треба изнети 
р а з л и ч и т а 
мишљења и 
и с т а ћ и 
п р о б л е м е 
у ч е н и к а . 
Међутим, неки 
проблеми превазилазе оквире деловања 
парламента и у таквим ситуацијама неопходно је 
обратити се наставнику, директору, стручном 
сараднику или неком другом надлежном органу. 

 Представнике ученичких парламената чине 

само ученици са одличним успехом! НЕ. Да би 
ученички парламент функционисао није 
неопходно да његови представници буду само 
најбољи ученици у школи. То што неко има 
одличан успех не мора да значи да ће да буде и 
успешан парламентарац. Да би били успешни, 
представници парламента, ученици треба да буду 
отворени, комуникативни, информисани, 
сигурни у себе, спремни да прихвате 

различитости, да имају могућност самоконтроле, 
објективности и реалности. 

 Ученички парламент захтева додатна 

материјална / финансијска средства од стране 
школе. НЕ. Једна од активности ученичких 
парламената је и могућност подношења и 
реализације различитих пројеката, кроз које могу 
да остваре жељене активности. За организацију 
ученичких парламената потребна је само добра 
воља и сарадња свих у школи. 

 Представници ученичког парламента 

самоиницијативно доносе одлуке, које су 
само у њиховом интересу. НЕ. Изабрани 
представници представљају и заступају све 
ученике школе. Поверење које им је 
указано на изборима правдају доношењем 
одлука које су у интересу свих ученика, без 
дискриминације. Учешће у доношењу 
одлука не поистовећује се са апсолутном 
самосталношћу у доношењу одлука. 

Процес колективног одлучивања 

подразумева да мишљење сваког ученика 

мора утицати на доношење коначне одлуке. 

НЕ. Изражавајући сопствено мишљење треба 

имати у виду да то право имају и други. Сваки 

ученик који очекује да његово мишљење буде 

саслушано и уважено, мора то чинити и у односу 

на друге. Учешће у процесу одлучивања не 

значи, да мишљење мора нужно утицати на 

доношење коначне одлуке. Процес 

заједничког одлучивања подразумева 

размену и сарадњу кроз активно слушање, 

уважавање и поштовање, а не однос 

победника и губитника. 

ЧЛАНОВИ НАШЕГ 
ВРШЊАЧКОГ 

МЕДИЈАТОРСКОГ ТИМА 

1. Маја Педић 5-1 

2. Саво Барјактаревић 5-1 

3. Предраг Пекез 5-1 

4. Наташа Мајкић 5-1 

5. Сташа Милићевић 5-2 

6. Катарина Мачек 5-2 

7. Милана Плавшић 5-2 

8. Сара Кушић 5-2 

9. Невена Арсић 6-1 

10. Ања Ковачевић 6-1 

11. Ана Дошеновић 7-1 

12. Сања Малиновић 6-1 

13. Милица Плавшић 7-1 

14. Милица Радман 7-1 

15. Милана Мајсторовић 7-1 

16. Милош Шешић 8-1 

СВИ ЧЛАНОВИ 
ВРШЊАЧКОГ 

ТИМ ПРОШЛИ СУ 
СЕМИНАР И 

ОБУКУ ЗА 
ВРШЊАЧКУ 

МЕДИЈАЦИЈУ И 
НЕНАСИЛНУ 

КОМУНИКАЦИЈУ 
И ДОБИЛИ СУ 

СЕРТИФИКАТЕ. 

5. 

8. 

ЧЛАНОВИ ВРШЊАЧКОГ ТИМА  ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА: 

МИЛАНА ТЕГЕЛТИЈА 6-1, ИЛИЈА ВУКОВИЋ 6-1, АЛЕКСАНДАР 
БУГАРИНОВИЋ 6-1, БЛАЖИЋ МАРКО 6-1, НИКОЛА КУРЕШЕВИЋ 7-1, 

МИЛИЦА ПЛАВШИЋ 7-1,  БОЈАНИЋ БОЈАНА 8-1, БАВРЛИЋ ДУШАН 8-1, 
ПОПАДИЋ СЛАЂАНА 8-1, АНЂЕЛА ПЛАВШИЋ 8-2, МИЛИЈАНА 

МИЋУНОВИЋ 8-2 И ДРАГАН НИКОЛИЋ 8-2 


