
 

ИЗВЕШТАЈ СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

одржане 9. 5. 2019. године 

 

У четвртак 9. 5. године у 13.00 h у медијатеци 2 одржана је пета седница Ученичког 

парламента за школску 2018-2019. годину. Дневни ред седнице био је: 

1. Извештај са тромесечја 

2. Нови Правилник о екскурзијама 

3. Организација испраћаја матураната 

4. Разно (актуелности, пројекти, трибине,...)  

 

По нешто измењеном редоследу размотрене су све тачке предложеног дневног ред.  

Пошто се парламенту одазвао мали број ученика четврте године није разматрана трећа тачка 

која се тиче испраћаја матураната, изузев што је напоменуто да ученици не смеју 

организовати никаква окупљања, ни манифестације у школи, а да о томе претходно не 

обавесте и добију сагласност директора школе. Као пример је наведен спортски турнир који 

се протеклих дана одржавао у школи, а да о њему није обавештена директорка.  

 Под првом тачком дневног реда прочитан је извештај са тромесечја. Констатовани су 

број изведених опомена и број изостанака по одељењима и по годинама, као и васпитне мере 

и похвале ученика. 

Друга тачка дневног реда била је упознавање чланова Парламента са новим 

Правилником о екскурзијама. Предочено им је да по новом закону неће моћи да се иде у 

иностранство на екскурзију у трећој години, односно да ће то бити омогућено само једанпут 

у току средњег образовања, и то матурантима. За екскурзије које су планиране пре ступања 

на снагу новог закона важи стари Правилник о екскурзијама. 

 Под тачком разно ученици су обавештени о Конференцији против вршњачког насиља, 

која ће се одржати 28. 5. 2019. године у Дому омладине. Од присутних ученика једанаесторо 

се пријавило за учешће у Конференцији, и то: Емануела Илић из А36, Невена Живановић и 

Душица Перић из А32, Урош Гајић, Филип Минић и Лука Мирковић из А13, Јована Бућан и 

Јана Комарица из А14, и Марија Пашић из А16. За јун месец је планирана реализација 

пројекта Подели пријатељство који спроводи удружење Друг није мета. Присутни чланови 

су обавештени о конкурсу Фонда за младе таленте и могућности да конкуришу сви они који 

су освојили награду на неком од такмичења у претходној календарској години. 

 

 

Седница Парламента завршена је у 13.40 часова. 

 

 

 

Председник Парламента                                                                          Координатор Парламента 

 Кнежевић Марија                                                                                                       Зорнић Марија 


