
ИЗВЕШТАЈ СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

одржане 4.10.2018. године 

 

 

У петак 4.10.2018. 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 А35 Гаџић Богдан и из А43 Јанковић Немања. Након кратког 

представљања свих кандитата приступило се гласању. Једногласном већином изабран је 

председник Парламента Јанковић Немања из одељења А43. За подпредседника је 

једногласно изабран једини кандидат Гаџић Богдан из одељења А35. Ученица Томић Тијана 

из А22 је изабрана за записничара.  

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

Александра из А41 и Станоев Теодора из одељења А43. Изабрани су доставили све потребне 

податке координатору Парламента и записничару Школског одбора. 

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

то: за Стручни актив за развојно планирање школе Богдан Гаџић из А35,  за Тим за 

инклузивно образовање Милица Марић из А16, за Тим за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Тијана Стојичић А23, за Тим за 

самовредновање Невена Живановић А32, за Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе Марија Дамјановић из А31, за Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништво Нина Димитров и Александра Ћосић из А41, за Тим за професионални 

развој Вебија Кајтази из А16 и за Тим за маркетинг школе Тамара Ђошић из А15, Милица 

Марић из А16, Анђела Стојановић из А23, Нина Димитров и Александра Ћосић из А41.  

 Након тога ученици су упознати са Годишњим извештајем за школску 2017-18. 

годину и Планом рада школе за школску 2018-19. годину. Што се тиче избора уџбеника за 

школску 2018-2019. годину, ученици нису имали никаквих примедби на досадашњи избор. 

 Под четвртом тачком дневног реда усвојен је Годишњи извештај и План рада 

Парламента за школску 2018-19. годину. 

 Потом су чланови Парламента упознати са Пословником о раду Парламента, а 

новоизабраном председнику је достављен штампани примерак Пословника.  

Под шестом тачком дневног реда ученици су дискутовали о утисцима са екскурзије 

треће године. Ученици су имали примедбу на лошу храну у хотелу у Прагу и узнемиравање 

приватности у хотелу у Бечу од стране домаћина хотела.  

 Под тачком разно ученици су обавештени о актуелним дешавањима и пројектима. 

Обавештени су о представи „Раскшће“ која се одржава у Божидарцу у четвртак 11.10.2018. 

године од 13 часова. Изабрани су ученици који ће учествовати у радионицама о Дигиталном 

насиљу, намењених старешинама. То су: Андреа Булајић А22, Тијана Томић А22, Анђела 

Стојановић а23 и Тијана Стојичић А23. На крају су ученици прве године изнели предлог да 

се у првој години иде на једнодневни излет, а у другој на екскурзију у земљи. Напоменуто је 

да је и ранијих година било истих предлога, да је годишњим планом рада школе предвиђена 

њихова реализација, али није било довољно заинтересованих да би се екскурзија 

реализовала.  

  

Седница Парламента завршена је у 13:50 часова. 

 

Председник Парламента                                                                          Координатор Парламента 

 Јанковић Немања                                                                                                       Зорнић Марија 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  

 

 


