
ИЗВЕШТАЈ СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

одржане 16.9.2022. године 

 

 

У четвртак 16.9.2022. године у 13.00 часова у медијатеци школе одржана је прва 

конститутивна седница Ученичког парламента. Присутни су били представници 19 од 24 

одељења школе, односно 35 од 48 чланова Парламента, тако да је констатовано да седница 

може да се одржи. 

Према предложеном дневном реду седнице, најпре је обављен избор председника, 

потпредседника и записничар. За записничара се једина пријавила ученица Марија 

Илишевић из А26 и једногласно је изабрана за записничара на седницама за ову школску 

годину. Као кандидати за председника пријавили су се следеће ученице: Јана Мартиновић из 

А41 и Ања Момировић из А44. Након кратког представљања обе кандаткиње приступило се 

гласању. Демократском већином за председницу Парламента је изабрана Јана Мартиновић из 

А41 (Јана је добила је 29 од 35 гласова). За место подпредседника кандидоване су две 

ученице, Милица Шиљић из А42 и Анђела Симић из А44. Са 33 гласа за и 2 против ученица 

Милица Шиљић је изабрана за потпредседницу Парламента. Новоизабраној председници и 

потпредседници Парламента мејлом је послат Пословник о раду Парламента како би се 

ближе упознале са њим. 

За Школски одбор су првобитно изабрани чланови Парламента: Јана Мартиновић из 

А41 и Наталија Крагуљ из А24. Пошто је накнадно секретар школе нагласила да изабрани 

представници за Школски одбор морају бити пунолетни, онлајн гласањем преко ажуриране 

вибер групе Парламент (коју чине чланови за ову школску годину), изабрана је ученица 

Милица Шиљић из А42 за другог представника на Школском одбору. Милица се поред 

Анђеле Симић из А44 и Иве Мутабџија из А43 пријавила за представника на Школском 

одбору. У анкети је учествовала већина чланова (30 од 48 ученика). Од тога 22 је гласало за 

Милицу Шиљић, 5 за Анђелу Симић и 3 за Иву Мутабџија.  Изабрани су доставили све 

потребне податке координатору Парламента. 

Под другом тачком дневног реда изабрани су чланови за школске тимове и актив, и 

то: за Стручни актив за развојно планирање школе Петра Гајић из А12,  за Тим за инклузивно 

образовање Ђорђе Гинић из А25, за Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања Ђорђе Попара из А46, за Тим за самовредновање Наталија 

Ковач  из А16 и Александра Крачуновић из А21, за Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе Тамара Волф из А32, за Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво Јована Поповић из А13, за Тим за професионални развој Ена Ћатић из А16, 

а за Тим за маркетинг школе Анђела Дамјановић из А31 и Кристина Арсенијевић из А24. 

 Након тога ученицима је прочитан Годишњи извештај и План рада Парламента за 

школску 2022-23. који ће свима бити прослеђен на мејл. Ученицима ће накнадно бити послат  

и мејл са Годишњим извештајем и Планом рада школе за школску 2022-23. годину. Сва ова 

документа ће бити доступна и у библиотеци школе у штампаној форми. Што се тиче избора 

уџбеника за школску 2022-2023. годину, ученици нису имали никаквих примедби на 

овогодишњи избор уџбеника. 

 Под тачком разно ученици су обавештени да ће вибер група Парламент АТШ бити 

ажурирана, као и мејлинг листа како би ученици редовно добијали сва обавештења која су 

важна за рад Парламента. Другом делу седнице придружила се директорка школе, која се 

представила свим присутним члановима и изразила добру вољу да подржи сваку 

иницијативу која долази из Парламента.  

Последњи део седнице посвећен је теми матурске екскурзије, тачније избору 

дестинације, тако да су остали само заинтересовани ученици старијих разреда. Дискутовало 

се о цени и понуди агенција, као и о процедури која је неопходно да се прође да би уопште 

дошло до реализације екскурзије. Директорка је најавила да ће одржати састанак са 

старешинама четврте године како би се договорили о даљим активностима. 



Седница Парламента завршена је у  14:15 часова, са најавом да ће следећу седницу 

водити нова председница и да ученици могу сами слати предлоге за теме којима ће се 

парламент бавити и иницирати састанке преко вибер групе. 

 

 

Председник Парламента                                                                          Координатор Парламента 

 

Јана Мартиновић                                                                                                        Марија Зорнић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  

 

 


