
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

Ове школске године чланови Парламента су били: 

ПредседникПарламента – AнастасијаТиосављевић 8/1 

 

• Кристина Скорупан, 7/1 

• Теодора Лалић, 7/1  

• Предраг Становић, 7/1 

• Вук Јоксић, 7/1 

• Сара Поповић, 7/2  

• Илија Павловић, 7/2 

• Ана Поповић, 7/2 

• Андреј Радосављевић, 7/2 

• Ленка Биочанин, 7/3 

• Анђела Радуловић, 7/3 

• Стефан Јаковљевић, 7/3 

• Лука Стојковић, 7/3 

• Анђела Илић, 8/1 

• Михајло Лацмановић, 8/1 

• Анђела Јоксић, 8/1 

• Лука Јордановић, 8/2  

• Лазар Јеремић, 8/2 

• Бојана Абрамовић, 8/2 

• Елена Закић, 8/2  

• Маја Здравковић, 8/3 

• Тијана Јевтић, 8/3  

• Павле Матић, 8/3 

• Александра Стојановић, 8/3 

 

За председника је изабрана Анастасија Тиосављевић 8/1, за заменика одн. потпредседника 

Тијана Јевтић 8/3, док је записничар Парламента био Лука Јордановић 8/2. Ученички 

парламент је имао своје представнике у раду више школских тимова и актива;  Теодора 

Лалић 7/1, представник у Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе, Михајло 

Лацмановић 8/1, представник у Стручном активу за развојно планирање, Маја Здравковић 

8/3, представник у ,,Чуварима мира''. Представници Ученичког парламента у Школском 

одбору за ову школску годину су били . Александра Стојановић 8/3 и Анђела Илић 8/1. 

 

Оно што је у великој мери отежавало рад Парламента ове школске године је сигурно 

општа здравствена ситуација (пандемија), као и посебне мере које су морале да буду 

уведене, као нпр. подела ученика по групама. Наиме, ученици су били подељени у групу 

А и групу Б и похађали су наставу различитим данима, што је отежавало организацију и 

реализацију планираних активности. Такође, вишенедељни прелазак на онлајн наставу 



који је важио за све ученике, одн. могућност неких ученика да самоиницијативно прате 

наставу онлајн су такође неки од отежавајућих фактора. 

Ученички парламент је у току протекле школске године ипак организовао и реализовао 

следеће активности: 

• Конституисање Ученичког парламента за школску 2020/21. годину 

• Одржано је четири састанака Парламента у току школске године (Конститутивна 

седница и три редовна састанка) 

• Састављање Годишњег плана рада Ученичког парламента за школску 2020/21. 

годину 

• Састављање Годишњег извештаја рада Ученичког парламента за школску 

2020/21.годину 

• Разматрање актуелних питања током школске године (у вези наставних и 

ваннаставних активности у школи) 

• Разматрање начина школског живота у време пандемије и поштовање правила 

понашање (како треба чувати, пре свега своје здравље али и здравље других, 

поштовање мера безбедности ...)  

• Учествовање у раду стручних актива и тимова школе преко својих представника 

(Тим за самовредновање, Тим за заштиту од насиља, Тим за инклузивно 

образовање, Тим за професионалну оријентацију, Тим за обезбеђивање квалитета и 

развој установе, Стручни актив за развојно планирање) 

• Учествовање у организацији и реализацији акције ,,Дан розе мајица'', међународног 

дана превенције вршњачког насиља (24. фебруара 2021) – интерактивна 

презентација коју су самостално саставили чланови Парламента, разговор и 

дискусија са ученицима о теми вршњачког насиља, од 1. до 4. разреда у матичној 

школи у Вранићу 

• Анализирање успеха и дисциплине ученика на крају класификационих периода у 

току школске године 

• Састанцима је присуствовао и пружао подршку психолог, као и директор школе. 
 


