
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  

Тим за сарадњу са ученичким парламентом  

Немања Марковић  Наставник стручних предмета у подручју рада електротехника  

Динко Винчић  
Наставник стручних предмета у подручју рада машинство и обрада 

метала  

Немања Кашић  Ученик  

Новак Георгијевић  Ученик  

Парламент ће:  

− давати мишљења и предлоге стручним органима Школе о правилима понашања у 

школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном 

плану, школском програму, начину уређења школског простора, избору уџбеника, 

слободним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и 

организацији манифестација у школи и ван ње  

− разматрати односе ученика и наставника или стручних сарадника и атмосфере у 

школи  

− обавештавати ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о 

активностима ученичког парламента  

− активно  учествовати  у  процесу  планирања  развоја 

 школе  и самовредновања.  

− Предлагати чланове за стручни актив за развојно планирање и Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља,  злостављања и занемаривања  

  

У току рада Парламента могуће су измене и допуне оквирног плана на иницијативу неког 

од ученика, радне групе или самог председника. Парламент чине по два представника сваког 

одељења:  

Разред  Одељењски старешина  Ученици парламента  

IЕР  Стамболија  Јелена  
Андреј Ђурђић  

Стефан Трбојевић  

IЕС  Божић Светлана  
Никола Кубет  

Стефан Лепотић  

IКК  Пантовић Владимир  
Марко Ђурчин Филип 

Ситарић  

IБМ  Ремецки Александар  
Михајло Миловановић 

Бранислав Лукић  

IТДС  Драган Вукелић  
Лука Цвијановић Јована 

Докмановић  

IIEР  Мандић  Татјана  
Тадија Карановић Круна 

Миливојевић  



IIКК  Димић Душан  
Марко Кркић  

Стефан Евђенић  

IIМВ  Совиљ Ружица  
Огњен Станојевић 

Стефан Смиљанић  

IIБМЕ  Васић Нада  
Зоран Станојевић Бакић 

Бранислав  

IIIЕР  Томић  Taтјана  
Тијана Оташевић Матеја 

Марковић  

IIIЕС  Немања Марковић   
Калањ Никола Перић 

Марко  

IIIКК  Игор Томић  
Спасојевић Лазар  

Кузмановић Николина  

IIIМВ  Мирјана Веселиновић-Турчиновић  
Иван Милић  

Андреј Елезовић  

IIIБ  Крстоношић Стеван  
Јакшић Ненaд  

Коларић Адријан  

IVЕР  Мушкиња Јелена    
Новак Георгијевић 

Стефан Ивковић  

IVЕА  Павичић  Слађана  
Ивановић Ивана Нулеши 

Андреј  

IVКК  Наташа Георгијевић  
Мићић Никола Кашић 

Немања  

  

АКТИВНОСТИ  ВРЕМЕ  

−  Седница одбора  септембар  

−  Конституисање Ученичког парламента и презентовање плана 

рада парламента за школску 2022/2023.  
септембар  

−  Избор руководства парламента  септембар  

−  Упознавање чланова Парламента са законским оквиром 

деловања парламента, са правима и дужностима чланова: 

упознавање са Пословником о раду парламента и сл.  

септембар  

−  Испитивање потреба ученика одељења – предлога ученика 

важних за рад Парламента; промоција Ученичког 

парламента  

септембар  

−  Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента у овој 

школској години и измена и допуна пословника  
септембар  

−  Упознавање са ГПР школе  октобар  

−  Покретање акција уређења школског хола  током године  

−  Сарадња са школском управом; понашање ученика;  током године  



−  Чланови Парламента као вршњачки едукатори – преношење 

искуства у одељења  
током године  

−  Изложба уметничких радова у ходницима школе  јануар-фебруар  

−  Анализа рада Ученичког парламента  мај  

−  

  

Испраћај матураната;   
мај  

−  Завршна седница са ученицима четврте године; извођење 

закључака о раду у школској 2022/2023. години  
јуни  

  

 


