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АЛЕКСИНАЦ, ОКТОБАР 2020.г. 

 



 

На основу члана 119.став 1.тачка 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања (*Сл. гласник РС* 88/2017, 27/2018 – и др. закони, 10/2019, 6/2020)   и члана 

54.став1.тачка 1. Статута Биотехнолошке  школе *Шуматовац* у Алексинцу, 

Школски одбор  Биотехнолошке  школе *Шуматовац* у Алексинцу, на седници, 

одржаној дана 28.10.2020. године, доноси 

ПОСЛОВНИК 

 О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

БИОТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ *ШУМАТОВАЦ*  

У АЛЕКСИНЦУ 

 

                                                                 Члан 1 

Ученички парламент (у даљем тексту: Парламент) Биотехнолошке школе 

*Шуматовац* у Алексинцу (у даљем тексту: Школа) чине по два представника сваког 

одељења Школе. 

Члан 2 

Парламент се бира сваке школске године. 

Члан 3 

Радом Парламента руководи председник. 

Парламент има и потпредседника. 

 Члан 4 

Парламент доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова, јавним 

гласањем. 

                                                      Члан 5 

Парламент се организује ради: 

1. давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету 

родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, 

школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, 

избору уџбеника слободним и ваннаставним 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 стручних сарадника и 

атмосфере у школи; 

 3. обавештавање 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 из реда ученика и 

тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика. 

Члан 6 



Председника и потпредседника бирају чланови Парламента, јавним гласањем, на 

првој, конститутивној седници Парламента. 

Сваки члан има право да предложи кандидате за предсeдника и потпредседника. 

На првој седници парламента бира се записничар. 

Изабрани кандидати су они кандидати који су добили највећи број гласова. 

Члан 7 

           Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора  у 

складу са Законом. 

           Седницама школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду два 

представника ученичког парламента без права одлучивања. 

Члан 8 

Седнице Парламента одржавају се једном у две недеље. 

Седница се одржава ако истој присуствује више од половине укупног броја чланова 

Парламента.  

Уколико није обезбеђен кворум из става 2. овог члана, сеница се одлаже. 

Члан 9 

Чланови Парламента у обавези су да о седници Парламента и о одлукама које су на 

истој донете, на часу одељењског старешине, обавесте остале ученике и разговарају о свим 

питањима која би могла бити изнета пред Парламент. 

Члан 10 

Током расправе представници Парламента не смеју се међусобно вређати и 

исказивати нетрпељивост и мржњу.  

Представници се јављају за реч подизањем руке. 

Преставници Парламента који се на седници понашају супротно одредби из става 1. 

овог члана могу бити удаљени са седнице, одлуком Парламента. 

Члан 11 

Председник, потпредседник као и остали чланови Парламента могу поднети 

оставку на своју функцију.  

Парламент расправља и одлучује о оставци, а такође одлучује и о искључењу 

појединих чланова укључујући и председника, уколико не поштује Правилник, ову 

институцију и њене чланове. 

Члан 12 

Седницама Парламента могу да присуствују и наставници, директор и педагог 

Школе.                                                     

Члан 13 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дама објављивања на огласној табли школе 

Члан 14 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник Ученичког 

парламента Пољопривредне школе *Шуматовац* у Алексинцу број 1260 од 18.04.2020. 

године. 

                                                       Председник Школског одбора, 

                                                          Горан Рајковић 

 



Правилник је заведен под деловодним бројем 2175 од 28.10.2020. године, објављен на 

огласној табли Школе дана 28.10.2020. године. 

 

 

Секретар Биотехнолошке школе 

*Шуматовац* у Алексинцу, 

 

                                                                                                                             Наташа Вељковић 

 

 

 

 


