
ИЗВЕШТАЈ СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

одржане 22.9.2021. године 

 

 

У среду 22.9.2021. године у 13.00 часова преко Гугл мита и 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 19 одељења школе, односно 29  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: Милица Шиљић из А32 и Ања Момировић из А34. Након 

кратког представљања оба кандитата приступило се гласању. Демократском већином за 

председницу Парламента је изабрана Ања Момировић из А34 (Ања је добила је 32 од 39 

гласова, док је друга кандидаткиња добила 7 гласова). За место подпредседника кандидовала 

се само једна ученица Анђела Симић из А34 која једногласно изабрана (38 ученика је гласало 

„за“ на анонимној вибер анкети и није било гласова „против“). Ученица Жељана Кљајић из 

А21 је изабрана за записничара. Новоизабраној председници и подпредседници Парламента 

мејлом је послат  Пословник о раду Парламента како би се ближе упознале са њим. 

За Школски одбор су изабрани чланови Парламента: Јана Комарица из А44 и Тамара 

Ђошић из А45. Договорено је да од маја месеца 2022. године ову функцију обављају Јана 

Мартиновић из А31 и Андријана Гвоздић из А32, пошто матуранти тада завршавају са 

наставом у нашој школи. Изабрани су доставили све потребне податке координатору 

Парламента. 

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

то: за Стручни актив за развојно планирање школе Александра Милановић из А33,  за Тим за 

инклузивно образовање Марија Ђурђеска из А25, за Тим за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Јана Мартиновић из А31, за Тим за 

самовредновање Маја Туфегџић-Јевтић из А25, за Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе Невена Мишић из А45, за Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво Огњен Манојловић из А42, за Тим за професионални развој Јана Комарица 

из А44, а за Тим за маркетинг школе Тамара Ђошић из А45. За вршњачки тим школе 

изабрани су следећи чланови: Јована Мијајловић из А22, Милица Шиљић из А32, Исидора 

Трајковски из А32, Александра Милановић А33, Урош Илић из А41 и Огњен Манојловић из 

А42. 

 Након тога усвојен је Годишњи извештај и План рада Парламента за школску 2021-22. 

који је пре седнице свима прослеђен на мејл. Ученицима ће накнадно бити послат  и мејл са 

Годишњим извештајем и Планом рада школе за школску 2021-22. годину, мада ће им ова 

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

уџбеника за школску 2021-2022. годину, ученици нису имали никаквих примедби на 

овогодишњи избор.  

 Под тачком разно ученици су обавештени да је доступна обука за ученике на сајту 

Чувам те.гов.рс и да је могу проћи обуку кад год коме одговара. Поменута је иницијатива 

ученика 4. године да се направи годишњак за матуранте са фотографијама целе генерације. 

Сви присутни су се сложили са идејом. На крају је једина примедба била на актуелни модел 

реализације наставе по комбинованом моделу који подразумева наизменични долазак у 

школу по данима. Ученици су се пожалили да им та организација никако не одговара, да 

немају довољно часова вежби уживо, у непосредној настави и да им је тешко да прилагоде 

свој начин рада новом ритму. Посебан проблем представља ученицима из Домова ученика 

који морају да буду у Београду сваке недеље током целе недеље. Предлог је да се обрате 



управи школе са идејом да се упути писмо Министарству у ком би се предочио проблем 

ученика.  

Седница Парламента завршена је у  13:55 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.  

 

 

Председник Парламента                                                                          Координатор Парламента 

 

Ања Момировић                                                                                                        Марија Зорнић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  

 

 


