
 

ИЗВЕШТАЈ СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

одржане  17. 5. 2018. године 

 

 

 

 

Након неуспелог окупљања и одржавања састанка 10. 5. 2017, у четвртак 17. 5. 2018. 

године у 13.00 h у школској библиотеци је одржана четврта седница Ученичког парламента 

за школску 2017-2018. годину. Присутни су били представници већине одељења школе, 13  

од 24 одељења, тако да је констатовано да седница може да се одржи. 

Пошто су поједини чланови каснили на састанак,  на почетку седнице није обезбеђен 

квору за гласање под тачком један и два дневног реда, те је најпре дата могућност 

присутнима да изнесу своје предлоге и запажања под тачком разно. Ученици одељења А33 

су се пожалили на лош квалитет табле у њиховој учионици и замолили уколико је могуће да 

се табла поправи или замени, или би они покренули иницијативу да се скупе новчана 

средства за замену табле. Ученици одељења А23 су рекли да ће подржати иницијативу, 

собзитом да је од следеће школске године то табла коју ће и они користити.  

Даље су, према предложеном дневном реду седнице, присутни чланови једногласно 

изабрали представнике у Школском одбору за наредни период. То су Вуредеља Сара из 

одељења А31 и Стефан Џунић из А33.  

Под другом тачком дневног реда ученици су се сагласили да се школа учлани у Унију 

средњошколаца Србије и да Емануела Илић, ученица одељења А26, буде контакт особа за 

сарадњу са Унијом.  

 Под тачком разно ученици четврте године су обавештени о успешној реализацији и 

завршетку пројекта Мени је важно. За ученике четврте године прослеђено је обавештење о 

активностима Фондације Темпус, које се тичу каријерног вођења. Матурантима је 

напоменуто да не могу организовати испраћај у школи без претходне најаве руководству 

школе о плановима, пошто такве догађаје полиција мора да обезбеђује.  

 Поједини присутни чланови су имали замерку код опредељивања за изборне 

предмете, пошто  се по њиховом мишљењу ученицима даје мало времена да се одлуче, и 

нема представљања предмета и професора које би им помогло код избора (само неки 

професори су представили своје предмете). Ученицима је речено да ће се о томе повести 

рачуна наредне школске године. 

 

Седница Парламента завршена је у 13:50 часова. 

 

 

 

Председник Парламента                                                                          Координатор Парламента 

 Васиљевић Дуња                                                                                                        Зорнић Марија 

 

                                            


