
ИЗВЕШТАЈ СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

одржане 22. 9. 2020. године 

 

 

У уторак 22.9.2020. године у 13.00 часова преко вибер групе Парламент одржана је 

прва конститутивна онлајн седница Ученичког парламента. Због ванредних околности 

узрокованих епидемијом вируса КОВИД-19 и последично због комбинованог модела 

реализације наставе при коме никад у школи нису сви ученици, одлучено је да се седница 

одржи онлајн.  Присутни су били представници свих 24 одељења школе, односно 43 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 путем анонимне вибер анкете. Као кандидати за председника 

пријавили су се следећи ученици: Христина Дивац из А14, Марија Стефановић из А15, 

Огњен Манојловић из А32, Филип Минић из A33, Лука Мирковић из А33 и Наталија Лазић 

из А32. Након кратког представљања свих кандитата приступило се гласању. Демократском 

већином за председник је изабран Огњен Манојловић из А32 (добио је 28 од 43 гласа, 

односно 65% гласова). Христина је добила 5 гласа, Филип и Наталија по 4, и Марија и Лука 

по 1 глас. За подпредседника су се кандидовали Филип Минић из А33 и Христина Дивац из 

А14. Убедљивом већином (91% гласова) је за потпредседника је изабран Филип Минић из 

А33. Ученица Александра Станојловић из А26 је изабрана за записничара. Ученицима је на 

групу постављен Пословник о раду Парламента како би могли ближе да се упознају са њим. 

За Школски одбор су изабрани чланови Парламента који су обављли ту функцију од 

маја месеца, када су нам матуранти отишли из школе, а то: Булајић Андреа из А42 и 

Манојловић Огњен из А32. Као резерва се пријавио и Филип Минић из А33. Изабрани су 

доставили све потребне податке координатору Парламента и записничару Школског одбора. 

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

то: за Стручни актив за развојно планирање школе Филип Минић из А33,  за Тим за 

инклузивно образовање Теодора Минић из А21, за Тим за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Јана Мартиновић из А21, за Тим за 

самовредновање Ања Момировић из А24, за Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе Ђошић Тамара из А25, за Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво Кристина Марковић из А25, за Тим за професионални развој Марија 

Стефановић из А15. Пошто је за Тим за маркетинг школе било више заинтересованих 

ученика одлучено је да поред Тијана Томић из А42, као допуна тиму буду ту и Милица 

Шиљић из А22 и Петровић Катарина из А11. За вршњачки тим школе изабрани су следећи 

чланови: Христина Дивац из А14, Весковић Анђела из А16, Ђошић Тамара из А25, Филип 

Минић из А33, Огњен Манојловић из А32 и Наталија Лазић из А32.  

 Након тога усвојен је Годишњи извештај и План рада Парламента за школску 2020-21. 

годину са 32, односно 31 гласом. Ученици су упућени на библиотеку школе где могу да се 

упознају ближе са Годишњим извештајем и Планом рада школе за школску 2020-21. годину, 

Што се тиче избора уџбеника за школску 2020-2021. годину, ученици нису имали никаквих 

примедби на овогодишњи избор.  

 Под тачком разно ученици су обавештени да ће се 24. 9. и 25. 9. 2020. године одржати 

онлајн Фестивал здравља. Сва дешавања, трибине, предавања биће емитовани преко јутјуб 

канала. Ученици су позвани да обавесте своја одељења и да испрате догађаје. У прилогу им 

је достављен порграм Фестивала. На крају седнице ученицима је дата могућност да предложе 

који вид комуникације им највише одговара за пружање психолошке помоћи и подршке од 

стране ПП службе школе. Већина се сложила да је вибер и воцап најбољи за комуникацију и 

да они младима највише одговарају, али да је и гугл учионица добро решење. Један ученик је 

предложио и Дискорд, али се поставља питање колико су ученици упућени у тај канал 

комуникације. Пошто је гугл учионица изабрана за платформу на којој ће се изводити онлајн 



настава, чини се најприступачнијом за постављање садржаја и савета везаних за актуелну 

ситуацију.   

Седница Парламента завршена је у  14.20 часова, са најавом да ће следећу седницу 

водити нови председник и да ученици могу сами слати предлоге за теме којима ће се 

парламент бавити и иницирати састанке.  

 

 

Председник Парламента                                                                          Координатор Парламента 

 Манојловић Огњен                                                                                                    Зорнић Марија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  

 

 


