
            РАД СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА 2016/17. 

У школској 2016/17. години, Студентски парламент је организовао и учествовао у 
низу активности:

1. Семинар “Јачање капацитета студентских представника” у организацији 
СКАСС-а и КАССС-а, одржаног од 9-12. децембра 2016. године на Златибору

Семинару је присуствовало 13 студената Високе пословно-техничке школе 
струковних студија Ужице. Сви студенти су чланови Студентског парламента.

Студенти су имали могућност да обогате знања из области писања пројеката, 
обезбеђивање средстава за пројекте, писања пословних писама...., као и да добију 
одговоре на питања која се односе на Закон о високом образовању, Закон о студентском 
организовању, дуалном образовању и стручној пракси....

Поред основног циља семинара да се научи нешто ново и да се утврди већ 
постојеће знање из неких области, да се добију одговори на питања и реше недоумице у 
вези са активностима студената, омогућено нам је дивно дружење са колегама из других 
градова и држава, размена искуства и развијање идеје за неке заједничке подухвате.

Наши студенти су оставили снажан утисак на предаваче, остале колеге и 
организаторе. Истакли смо се посетом предавањима и учешћем у дискусијама.

Сугерисали смо организатору да следеће године за предаваче позове професоре из 
наше школе и надамо се да ће сугестија бити прихваћена.

За сајт школе направили смо прегршт фотографија са предавања, али смо 
забележили и тренутке дружења. 

2. Акција добровољног давања крви 21.12.2016. године

Дана 21.12.2016. године у клубу Учитељског факултета организовано је 
добровољно давање крви, у периоду од 10-14 часова.

Одзив студената ВПТШ је био занемарљив, свега 4 студента су дала крв.

3. Караоке поводом обележавања 45 година Радио Ужица 21.12.2016.

Истог дана, 21.12.2016. године, ВПТШ се промовисала на караокама 
организованим у Градском културном центру, поводом обележавања јубилеја-45 година 
рада Радио Ужица. Школа је уз одређену финансијску подршку била пријатељ караока, а 
Богдан Џекић, студент прве године, одсек информационе технологије, освојио је треће 
место.

4. Анкетирање, односно изјашњавање студената о предлогу Академског календара 
за 2016-2017. Годину.



У периоду од 15-26.12.2016. године, чланови Студентског парламента су на 
различите начине информисали студенте ВПТШ о изјашњавању у вези са Академским 
календаром. Обавештења су била постављена на сваку огласну таблу у школи, 
информација је објављена на друштвеним мрежама у све три групе које укључују студенте 
ВПТШ, изабран је представник са сваке године за сваки одсек посебно који је прикупљао 
потписе за и против, организовано је дежурство у канцеларији Студентског парламента, 
дежурство на ходнику школе и на првом и другом спрату.

Професори су узели учешће тако што су на предавањима одговарали на питања у 
вези са предлогом и на тај начин објаснили студентима предности предложеног 
Академског календара.

Одзив је био изузетно лош. Изјаснило се мање од 50% уписаних студената. Велика 
већина се изјаснила против. Из тог разлога, Студентски парламент је, на седници одржаној 
26.12.2016. године донео одлуку да се не прихвати предлог измене Академског календара 
за 2016-2017. годину.

5. Додела новогодишњих  пакетића деци на дечјем одељењу ЗЦ Ужице-Општа 
болница.

Дана 29.12.2016. године у 10 часова, студенти ВПТШ Александар Костић, Јована 
Бојић, Кристина Радичевић и Маријана Костић, посетили су болесну децу која се налазе 
на лечењу у ужичкој болници. Том приликом организована је представа у трајању од 15-
20 минута и додела пакетића малишанима.

Несебично и без икакве надокнаде, у сусрет је изашла Тања Јовановић, глумица 
Народног позоришта, која је са својим ученицима припремила представу.

Догађај је медијски најављен и пропраћен. Емитован је прилог на ТВ5. Поред ТВ5 
догађај су снимале екипе РТС-а и ТВ Лав-а. Вест је објављена у програму Радио Ужица и 
Радија Сан.

За ту прилику, школа је издвојила финансијска средства за 30 пакетића.

Начелница одељења, др Дара Божовић и пр болнице Данијела Васиљевић, 
приредили су студентима срдачну добродошлицу.

Деца су уживала у представи, веома су се обрадовала пакетићима и у знак 
захвалности направили су за школу дивну празничну честитку.

6. Хуманитарна  акција За Деспота-дете лептир.

Дана 01.03.2017. године у Градском културном центру, студенти наше школе 
организовали су хуманитарно вече за помоћ Деспоту Лазићу из Б. Баште, познатијим као 
дете лептир.



Два ди џеја, Александар Костић, студент друге године Менаџмента и Стефан 
Камберовић, студент друге године студијског програма Информационе технологије, у 
периоду од 20-23.30 часова били су задужени за музику. Поред студената хуманитарној 
вечери одазвали су се и запослени ВПТШ Ужице.

Иначе, два дана раније одржана је конференција за новинаре, где су, уз директорку 
ГКЦ-а Јелену Васовић, изјаве дали Александар Костић и Јована Бојић, друга година 
Менаџмента и Кристина Радичевић, трећа година Туризам. Исти студенти су неколико 
дана раније поделили флајере и излепили плакате по средњим школама и на Учитељском 
факултету. Флајере је, за потребе ове акције, без накнаде одштампао Студио Дизајн из 
Ужица, а плакате Фото Холивуд. Градски културни центар максимално је изашао у сусрет. 
Постављене су две кутије, једна у ГКЦ-у, друга на првом спрату школе. Новац је 
прикупљан од 01-30.03. када су кутије и отворене. Укупно је прикупљено 46.830 динара. 
Износ је исти дан уплаћен на рачун породице Лазић.

7. Присуство и учешће студената у панел дискусији на тему Жене, мир, безбедност: 
А шта ти мислиш?, 10.04.2017. године, у свечаној Сали Скупштине града Ужица.

Разговарало се са експертима али и са младима, студентима, а у циљу, не само 
превазилажења стереотипног и конзервативног односа према женама у униформи, већ и 
естрадизације и таблоидизације њихове улоге и позиције у друштву. 

Увод у дебату била је пројекција документарног филма под називом: ,,А шта ти 
мислиш?''

У наредном периоду планиран је турнир у баскету, акција пошумљавања, акција 
добровољног давања крви, промоција наших студената кроз различите активности, а у 
сарадњи са основним и средњим школама, округли сто редовни избори за нове чланове 
парламента чији манадат почиње 1.10.2017. године..... Све у оквиру Дана студената који се 
обележава 04.04. а ове године се поклопио са априлским испитним роком.

8. СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА, ПАРЛАМЕНАТА 
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И ПАРЛАМЕНАТА СРЕДЊИХ ШКОЛА ГРАДА УЖИЦА: 
Ужичка академска парламентарна Унија

Споразум о сарадњи између Скупштине града Ужица, парламената 
високошколских установа и парламената средњих школа града Ужица закључен је дана 
20. 4. 2017. у Ужицу, између:

1. Скупштине града Ужица (коју представља председник Скупштине Бранислав 
Митровић)

2. Студентског парламента Учитељског факултета (кога представља председник 
Милош Оташевић)

3. Студентског парламента Високе пословно-техничке школе струковних студија у 
Ужицу (кога представља председник Маријана Костић) 

4. Ђачког парламента Ужичке гимназије 
5. Ђачког парламента Економске школе Ужице 
6. Ђачког парламента Медицинске школе Ужице 
7. Ђачког парламента Техничке школе Ужице 



8. Ђачког парламента Техничке школе ''Радоје Љубичић'' Ужице  
9. Ђачког парламента Уметничке школе Ужице и
10. Ђачког парламента Музичке школе ''Војислав - Лале Стефановић'' 

Стране потписнице су се споразумеле о циљевима, областима и облицима сарадње 
на следећи начин:

Овим Споразумом успоставља се основ за трајну и континуирану сарадњу страна 
потписница, са циљем:

Промоције вредности које треба да буду мера свих наших корака ка будућности а 
посебно породичних вредности, знања, хуманости, истинољубља, доброте, морала, 
патриотизма, волонтеризма, истине, вере, љубави, праштања, поштења, одговорности, 
мирољубивости, солидарности;

Афирмације врлина и врхунског квалитета у свим сегментима живота без којих 
нема здравог и стабилног друштва;

Друштвеног оснаживања младих и подстицања да активно учествују у друштвеним 
токовима.

Стране потписнице ће развијати међусобну сарадњу у свим областима за које 
заједнички утврде да су од интереса за младе Града Ужица, а нарочито у смислу:

Учешћа у изради нацрта одлука које се тичу младих, а доноси их Скупштина града 
Ужица.

Покретање иницијатива које имају за циљ промоцију, изградњу и имплементацију 
правих вредности.

Стране потписнице, у циљу реализовања сарадње, образују Ужичку академску 
парламентарну Унију.

Унију чине све стране потписнице, односно одборници Скупштине града Ужица и 
чланови студентских и ђачких парламената, Страна потписница Споразума.

9. Сусрети студената високих школа Србије - Вишијада, Бугарска 2017.

У организацији СКАССС-а, у периоду 14.-18.05.2017.године, организована је 
Вишијада у Несебару у Бугарској.

На огласним таблама у школи постојало је обавештење да сви студенти који су 
заинтересовани за одлазак на Вишијаду, предају пријаве са основним подацима у сандуче 
Студентског парламента. Рок за пријаву био је 20.03.

Пријавило се преко 30 студената са шест студијских програма (нико са 
рачуноводства). Школа је одобрила 12 места за 12 студената чији је боравак у Бугарској 
финансиран у целокупном износу. На основу података из Студентске службе (просек 



оцена сваког пријављеног студента), направљена је селекција 12 најбољих, по 2 са сваког 
смера. Услов је био да су добри студенти, са изванредним просеком и уз то спористи који 
ће представљати школу на неком од такмичења у Бугарској. 

Поред ових 12, на Вишијаду је отпутовало још 19 студената наше школе.

На основу молби студената студијских програма грађевина, машинство, менаџмент 
и информационе технологије, управа школе донела је одлуку да се искористи део 
средстава сваког од наведених смерова како би се за још 10 студената умањили трошкови 
аранжмана. 

Студенти су припремили шест стручних радова, које је прегледала и одобрила 
комисија организатора. Такође су наступали на спортским такмичењима у кошарци, 
одбојци, фудбалу и шаху, где су постигли изузетне резултате. Женска екипа у кошарци 
освојила је злато, мушка екипа у кошарци освојила је бронзу, фудбалери, одбојкаши и 
одбојкашице пласирали су се за даље такмичење, али су остали без медаља. Студенткиња 
Кристина Радичевић, студијски програм туризам, освојила је две сребрне медаље на 
турниру у шаху. У квизу знања, колега Никола Солдатовић, студијски програм туризам, 
показао је изузетно знање.

Студенти су се вратили из Бугарске пуни утисака. У принципу су задовољни. 
Једине замерке упућене организаторима тичу се превоза и ситнијих пропуста приликом 
организовања такмичарских активности.

По повратку у Ужице, у школи је организован пријем у канцеларији директора 
Школе, где су студенти предали пехаре и похвалнице.

За сајт школе направљен је прегршт фотографија са такмичења и доделе медаља, 
али су забележени и тренуци дружења.

10. XIV фестивал студентских радова ВИПОС, Ваљево мај 2017.

На XIV фестивалу студентских радова ВИПОС, одржаном 26.05.2017.године,  
студенти Високе пословно-техничке школе представили су десет радова, девет у 
такмичарском делу и један у ревијалном.

У такмичарском делу из области економских наука, представљено је осам, а из 
области информационих технологија један рад.

Првопласирани рад из области економских наука је, према оценама жирија, 
Компостирање, рад нашег студента Милене Томић, апсолвента студијског програма 
Инжењерство заштите животне средине.

Студенти су остварили запажене резултате, представили су школу на најбољи 
начин.

Добили смо понуду за наставак сарадње по различитим основама и позив за учешће 
на  XVфестивалу радова који ће бити одржан наредне године.

Студенти су се вратили пуни утисака. Било је то једно дивно искуство. 


