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На основу чл. 119. став 1. тачка 1), чл. 88. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 – други 
закони), чл. 49. став 1. тачка 1) и чл. 153-156. Статута Основне школе „1.300 
каплара“, Школски одбор је на седници одржаној дана 21.08.2018. године, донео  

        
ПРАВИЛНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ 

ПАРЛАМЕНТА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Ученички парламент (у даљем тексту: парламент) оснива се ради: 

1. давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, 
савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама 
безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном 
плану, школском програму, начину уређивања школског простора, 
избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и 
другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у 
школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање; 

2. разматрања односа и сарадње ученика и наставника или стручног 
сарадника и атмосфере у школи; 

3. обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово 
школовање и о активностима ученичког парламента; 

4. активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у 
самовредновању школе; 

5. предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за 
превенцију вршњачког насиља уз реда ученика. 

Члан 2. 
Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда.  
Парламент се бира на почетку сваке школске године. 

Члан 3. 
Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске 

године. 
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Члан 4. 
Чланови парламента бирају председника и заменика председника. 
Гласање за избор председника и заменика председника  је јавно.  
Кандидат са највећим бројем гласова, од укупног броја чланова, бира  се за 

председника, односно заменика председника. 
Пре избора председника, прву седницу парламента сазива и њоме руководи 

наставник или стручни сарадник којег за то задужи директор.  
Чланови  парламента  председника и заменика председника  бирају  за  сваку 

школску годину. 
Уколико не обављају своју дужност, председник и заменик председник могу 

бити смењени већином гласова од укупног броја чланова парламента. 

Члан 5. 
Парламент  бира два представника ученика који присуствују и учествују у раду 

Школског одбора, без права одлучивања. 
 Гласање за избор представника је јавно. Прва два кандидата са највећим 

бројем гласова бирају се за представнике у Школски одбор. 

Члан 6. 
Парламент се састаје по потреби, а најмање четири пута годишње. 

Члан 7. 
Парламент одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова. 

Члан 8. 
Чланови парламента су дужни да редовно долазе на седнице парламента. Они 

су обавезни да на часовима одељенске заједнице обавесте остале ученике о раду 
парламента и разговарају о свим питањима која могу бити важна за парламент. 

Током расправе представници парламента се не смеју међусобно вређати и 
исказивати нетрпељивост и мржњу. Свако мишљење се мора уважити и 
поштовати. Представници парламента се јављају за реч подизањем руке. 

Члан 9. 
Седнице парламента заказује и води председник парламента, а у његовом 

одсуству заменик председника парламента. 

Члан 10. 
Седницама парламента присуствује и наставник или стручни сарадник који је 

задужен за рад парламента. 

Члан 11. 
На свакој седници парламента води се записник.  
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Члан 12. 
Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.  

Члан 13. 
Парламент може да се удружи у заједницу са другим  ученичким 

парламентима. 

Члан 14. 
Парламент може да сарађује са удружењима и организацијама које се баве 

заштитом и унапређењем права ученика.  

Члан 15. 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о раду 

ученичког парламента бр. 800-3/11 од 28.11.2011. године.  

Члан 16. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли школе. 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 
   ________________________ 
    Горан Киковић 

 
 

Правилник је заведен под деловодним бројем 788/18 од 21.08.2018. године, 
објављен је на огласној табли Школе дана 22.08.2018. године, а ступа на снагу 
дана 30.08.2018. године. 

Секретар Школе   
  
 

 
 
 


