
ИЗВЕШТАЈ СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

одржане 29. 9. 2017. године 

 

 

У петак 29. 9. 2017. године у 13.00 часова у библиотеци школе одржана је прва 

конститутивна седница Ученичког парламента. Присутни су били представници већине 

одељења школе, 14  од 24 одељења, односно 26 од 48 чланова Парламента, тако да је 

констатовано да седница може да се одржи. 

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

подпредседника и записничара. Као кандидати за председника пријавили су се следећи 

ученици: из одељења А44 Јелић Урош и из А42 Васиљевић Дуња. Након кратког 

представљања свих кандитата приступило се гласању. Једногласном већином изабран је 

председник Парламента Васиљевић Дуња из одељења А42. За подпредседника је једногласно 

изабран једини кандидат Кнежевић Марија из одељења А23. Ученица Кузмановић Зорана из 

А43 је изабрана за записничара.  

За Школски одбор су изабрани пунолетни чланови Парламента, и то: Јелић Урош и 

Карапанџа Марко, оба ученика из одељења А44. Изабрани су доставили све потребне 

податке координатору Парламента и записничару Школског одбора. 

Под другом тачком дневног реда изабрано је шест чланова за Вршњачки тим: Булајић 

Андреа А12, Атанасијевић Ива А12, Илић Емануела А26, Николић Немања А26, Јелић Урош 

А44 и Карапанџа Марко А44.  

 Што се тиче избора уџбеника за школску 2017-2018. годину само су се ученици прве 

године пожалили да наставници пребрзо диктирају, јер немају уџбенике. Остали ученици 

нису имали никаквих примедби и досадашњи избор је усвојен од стране Ученичког 

парламента. 

 Под четвртом тачком дневног реда ученици су дискутовали о утисцима са екскурзије. 

Када је у питању екскурзија треће године, било је притужби да су много пешачили, те да су у 

дискотеку ишли право са пута неприкладно обучени и уморни. Такође су имали примедбу на 

лошу храну и лош хотел у Прагу. Ученици прве године су изнели предлог да се организује 

једнодневни излет за ниже разреде, макар у другој години. Упознати су са тиме да 

једнодневни излет јесте предвиђен годишњим планом рада школе.  

 Под тачком разно ученици су обавештени да ће у холу школе бити отворена књига за 

ученичке предлоге. Такође, ученица Цекић Анђела је задужена за ажурирање телефонске 

мреже, која служи за информисање чланова Парламента о седницама и о актуелностима.  На 

крају седнице ученицима су прочитани мејлови о актуелним дешавањима и пројектима. 

Примедбе и сугестије ученика односиле су се на реновирање фудбалског терена, и уређење 

терена за одбојку, затим бетонирање трибина поред терена. Ученици 4. године су се 

пожалили на столице у својим учионицама (А44 и А45), које су старе ни цепају одећу. Дати 

су предлози за прикупљање средстава и наведен пример одељења А42 које је реновирало 

своју учионицу, мада ученици имају примедбе на резултате рада (сијалице, озвучење 

просторије...) Ученици 2. године сматрају да помоћно особље школе не празни редовно 

корпе за отпатке.  Председнику Парламента је достављена документација ради упознавања са 

Правилником о раду Парламента, обавезама председника и осталих чланова. Наглашено је да 

представници имају обавезу редовног доласка на седнице, и да уколико ту обавезу не 

испуњавају могу бити смењени с функције. 

  

Седница Парламента завршена је у 14:00 часова. 

 

Председник Парламента                                                                          Координатор Парламента 

 Васиљевић Дуња                                                                                                        Зорнић Марија 


