
ПШ „ЈПВАН ЈПВАНПВИЋ ЗМАЈ“ 

ДЕЛ.БРПЈ:15-261/18 

ДАНА: 23.3.2018. 

З Р Е О А Н И Н  

 

На пснпву члана 119. став 1. тачка 1., и у складу са чланпм 88. став 5. Закпна п пснпвама система 

пбразпваоа и васпитаоа ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 - даље: Закпн) Шкплски пдбпр ОШ „Јпван 

Јпванпвић Змај“ Зреоанин је на седници пдржанпј дана ________ 2018. гпдине дпнеп је 

 

ППСЛПВНИК  

П РАДУ УЧЕНИЧКПГ ПАРЛАМЕНТА 

ПШ “ЈПВАН ЈПВАНПВИЋ ЗМАЈ“ ЗРЕОАНИН  

 

I Ппште пдредбе  

 

Члан 1. 

 

Овим ппслпвникпм уређује се начин избпра чанпва Ученичкпг парламента, кпнституисаое, начин 

рада, сазиваое и припремаое седница, гласаое и пдлучиваое и сва друга питаоа пд значаја за 

рад Ученичкпг парламента ОШ “Јпван Јпванпвић Змај“ Зреоанин (даље: Парламент).  

Парламент чине пп два представника свакпг пдељеоа седмпг и псмпг разреда.  

 

Члан 2. 

 

Чланпве Парламента бирају ученици пдељеоске заједнице свих седмих и псмих разреда.  

Мандат чланпва Парламента траје једну шкплску гпдину.  

Чланпви парламента бирају председника , заменика председника и записничара. 

Парламент бира два представника кпји учествују у раду Шкплскпг пдбпра, без права пдлучиваоа. 

 

Члан 3. 

 

Надлежнпсти Парламента утврђене су чланпм 88. Закпна.  

 

 



 

Члан 4. 

 

Ппслпве из свпје надлежнпсти Парламент пбавља на седницама, на начин и пп ппступку 

прпписаним пвим Ппслпвникпм.  

Директпр је пбавезан да пбезбеди прпстприју за пдржаваое седнице Парламента, кап и 

пбављаое свих административнп-техничких ппслпва у вези са пдржаваоем седница.  

 

II Избпр чланпва Парламента 

 

Члан 5. 

 

На ппчетку шкплске гпдине, на првпм часу пдељеоске заједнице, свакп пдељеое седмих и псмих 

разреда, бира два представника пдељеоа у Парламент - јавним гласаоем. 

Сваки ученик пдељеоа има правп да предлпжи кандидата за Ученички парламент.  

Предлажу се најмаое три ученика, пд кпјих су изабрана два ученика кпја су дпбила највећи брпј 

гласпва.  

О изабраним чланпвима Парламента председник пдељеоске заједнице пдмах пбавештава 

директпра шкпле.  

 

III Кпнституисаое Парламента и сазиваое седница 

 

Члан 6. 

 

Прву кпнститутивну седницу Парламента заказује педагпг шкпле, у дпгпвпру са директпрпм, путем 

коиге пбавештеоа за ученике, најкасније три дана пре дана оенпг пдржаваоа.  

Кпнститутивна седница се мпра пдржати најкасније дп 13. септембра текуће шкплске гпдине.  

 

Члан 7. 

 

На првпј кпнститутивнпј седници Парламента бира се председник, заменик председника и 

записничар.  

Чланпви Парламента бирају председника, заменика председника и записничара из састава 

Парламента. 

Избпр председника, заменика председника и записничара врши се на предлпг чланпва 

Парламента, већинпм гласпва пд укупнпг брпја чланпва јавним гласаоем.  



Мандат председника и оегпвпг заменика траје једну гпдину, са мпгућнпшћу ппнпвнпг избпра.  

На првпј кпнститутивнпј седници бирају се и два представника парламента кпја учествују у раду 

Шкплскпг пдбпра. 

 

Члан 8. 

 

Ппсле избпра, председник Парламента преузима впђеое прве и свих наредних седница.  

Директпр или заппслени кпјег пн пвласти уппзнаје Парламент са Правилникпм п прптпкплу 

ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и занемариваое, са правима, пбавезама 

и пдгпвпрнпстима ученика прпписаним Закпнпм, ппдзакпнским актима и ппштим актима шкпле, са 

Ппслпвникпм п раду Парламента и са надлежнпстима Парламента прпписаним закпнпм. 

На првпј седници се дпнпси Прпграм рада Парламента кпји је саставни деп Гпдишоег плана рада 

шкпле за текућу шкплску гпдину. 

Извештај п раду Парламента је саставни деп гпдишоег Извештаја п пствариваоу гпдишоег плана 

рада шкпле. 

 

Члан 9. 

 
Осим кпнститутивне, све наредне седнице заказује председник Парламента.  
Седнице се пдржавају према прпграму рада Парламента, а мпгу се сазивати и пп пптреби. 
Председник Парламента дужан је да сазпве седницу на захтев: најмаое једне трећине чланпва 
Парламента,  директпра шкпле, Наставничкпг већа, Шкплскпг пдбпра и Савета рпдитеља, када 
седници пбавезнп присуствују представници ппднпсипца захтева за пдржаваое седнице. 
Ппслпве председника Парламента врши заменик председника, у случају спреченпсти или пдсуства 
председника Парламента.  

 

Члан 10. 

 

Седнице Парламента су јавне.  

Седнице Парламента заказују се најмаое три дана пре дана пдржаваоа.  

Заказиваое седница се врши пбјављиваоем пбавештеоа на пгласнпј табли.  

У пбавештеоу п заказиваоу седнице Парламента навпди се местп, дан и време пдржаваоа 

седнице, предлпг дневнпг реда, читкп, јаснп и разумљивп, са пптписпм председника Парламента.  

Изузетнп, укпликп тп захтева прирпда питаоа кпје се ставља на дневни ред, седница се мпже 

заказати пп хитнпм ппступку, телефпнским путем, најкасније један дан пре дана пдређенпг за 

пдржаваое седнице.  

 

Члан 11. 



  

Председник птвара и впди седницу Парламента.  

Пре ппчетка седнице, председник кпнстатује присуствп већине чланпва Парламента, неппхпднп за 

рад и дпнпшеое пунпважних пдлука.  

У случају да не ппстпји пптребна већина, председник пдлаже седницу Парламента, највише за три 

дана и п тпме пбавештава ученике и заппслене пбјављиваоем на пгласнпј табли, у складу са 

чланпм 12. пвпг ппслпвника.  

 

IV  Припремаое седнице 

 

Члан 12. 

 

У припреми седнице и састављаоу дневнпг реда, председнику Парламента ппмаже стручни 

сарадник – педагпг и наставник кпјег пдреди директпр за рад са Ученичким парламентпм и 

ппједини чланпви Парламента.  

При састављаоу предлпга дневнпг реда впди се рачуна нарпчитп п тпме да се на седницама 

разматрају питаоа кпја пп Закпну спадају у надлежнпст Парламента, да дневни ред пбухвата 

првенственп пна питаоа кпја су у време пдржаваоа седнице најактуелнија и најхитнија за рад 

Парламента и кпја су у Прпграму рада Парламента, да дневни ред не буде сувише пбиман и да све 

оегпве тачке мпгу да се пбраде на тпј седници.  

 

V Рад на седницама 

 

Члан 13. 

 

Седницу Парламента птвара председник и на сампм ппчетку утврђује присутнпст и пдсутнпст 

чланпва.  

Накпн утврђиваоа квпрума, разматра се записник са претхпдне седнице, дпнпси пдлука п 

оегпвпм усвајаоу и утврђује предлпг дневнпг реда за текућу седницу. 

 

Члан 14. 

 

Сваки члан има правп да затражи измене или дппуне предлпженпг дневнпг реда, уз пдгпварајуће 

пбразлпжеое.  

Парламент пдлучује ппсебнп п свакпм предлпгу за измену или дппуну дневнпг реда.  



 

Члан 15. 

  

Накпн утврђиваоа дневнпг реда актуелне седнице прелази се на разматраое сваке тачке 

ппјединачнп.  

Извештај п свакпј тачки дневнпг реда ппднпси известилац, укпликп је пдређен или други члан 

Парламента кпји присуствује седници, директпр или стручни сарадник, укпликп је такп дпгпвпренп 

приликпм заказиваоа седнице.  

Накпн излагаоа известипца, пднпснп другпг лица, председник птвара дискусију пп тпј тачки 

дневнпг реда и ппзива све чланпве Парламента да учествују у опј.  

 

Члан 16. 

  

Председник Парламента впди тпк седнице, даје реч учесницима дискусије, впди рачуна п времену, 

редпследу излагаоа и стара се п тпме да се на седници размптре све тачке дневнпг реда.  

Сваки учесник у дискусији у пбавези је да претхпднп пд председника тражи реч и гпвпри самп када 

је дпбије, кпнкретнп п питаоу кпје се разматра, избегавајући ппширнпст.  

Председник Парламента има правп да прекине учесника у дискусији, пппмене га да се не удаљава 

пд тачке дневнпг реда и затражи да у излагаоу буде краћи и кпнкретнији.  

 

Члан 17. 

  

На предлпг председника или члана, Парламент мпже дпнети пдлуку да се расправа п ппјединим 

питаоима прекине да би се предмет ппнпвп прпучип, дппунип пптребан материјал, пднпснп 

прибавили неппхпдни ппдаци дп наредне седнице.  

 

Члан 18. 

 

Расправа п ппјединпј тачки дневнпг реда траје дпк сви пријављени учесници дискусије не заврше 

свпје излагаое. Председник закључује расправу када се устврди да нема више пријављених 

дискутаната.  

 

Члан 19. 

 

Када се заврши расправа п једнпј тачки дневнпг реда, дпнпси се пдлука – закључак, даје 

мишљеое, предлпг, и тек накпн тпга се прелази на следећу тачку дневнпг реда. Изузетнп, акп су 



ппједине тачке ппвезане пп свпјпј прирпди, мпже се дпнети пдлука да се заједнички расправља п 

две или више тачака дневнпг реда.  

 

Члан 20. 

 

Парламент пдлуке, мишљеоа, предлпге дпнпси већинпм гласпва пд укупнпг брпја чланпва и 

пбјављује их на пгласнпј табли шкпле најкасније у рпку пд три дана пд дана дпнпшеоа.  

 

Члан 21. 

  

Акп за решеое истпг питаоа има више предлпга, гласа се за све предлпге. Председник предлпге 

ставља на гласаое пним редпм кпјим су изнети и п свакпм предлпгу се гласа ппсебнп.  

Гласаое је јавнп.  

Гласа се на тај начин штп се чланпви изјашоавају "за" или "прптив" предлпга или се уздржавају пд 

гласаоа.  

 

Члан 22 . 

 

Јавнп гласаое се врши дизаоем руке.  

Пп завршенпм гласаоу, председник утврђује резултат гласаоа.  

 

VI Пдржаваое реда на седницама 

 

Члан 23. 

 

Сваки члан има пбавезу пристпјнпг ппнашаоа и изражаваоа и нема правп да свпјим ппнашаоем 

на билп кпји начин ремети ред на седницама.  

Председник Парламента има правп да пдржава ред на седницама и пдгпвпран је за оега.  

 

Члан 24. 

 

Збпг ппвреде реда на седницама, мпгу се изрећи следеће мере:  

1. усмена пппмена;  

2. писмена пппмена унета у записник;  

3. пдузимаое речи и  



4. удаљаваое са седнице.  

Мере утврђене тач. 1, 2. и 3. пвпг члана изриче председник Парламента, а меру из тачке 4. 

Парламент, на предлпг председника.  

 

Члан 25. 

 

Усмена пппмена изриче се члану кпји свпјим ппнашаоем на седници нарушава ред и пдредбе 

пвпг Ппслпвника.  

Нарушаваое реда и пдредаба пвпг Ппслпвника мпже да буде:  

- учешће у дискусији пре дпбијаоа речи;  

- дискусија п питаоу кпје није на дневнпм реду;  

- прекидаое другпг дискутанта у излагаоу, дпбациваое и пметаое;  

- недпличнп и непристпјнп ппнашаое, вређаое присутних и сл.  

Писмена пппмена унета у записник изриче се члану кпји и ппсле изречене усмене пппмене настави 

да нарушава ред и пдредбе пвпг Ппслпвника.  

Мера пдузимаоа речи изриче се члану кпји нарушава ред, а већ је два пута бип пппменут.  

Мера удаљеоа са седнице изриче се члану кпји:  

- вређа и клевета друге чланпве или друга присутна лица;  

- не ппштује изречену меру пдузимаоа речи;  

- свпјим ппнашаоем пнемпгућава несметанп пдржаваое седнице;  

 

Члан 26. 

 

Мера удаљеоа са седнице мпже се изрећи и без претхпднп изречених мера, у случају физичкпг 

напада, пднпснп другпг сличнпг ппступка кпјим се угрпжава физички или мпрални интегритет 

присутних на седници.  

Одлука п изрицаоу мере удаљеоа са седнице дпнпси се јавним гласаоем и мпже се изрећи самп 

за седницу на кпјпј је изречена. Члан кпји је удаљен са седнице, дужан је да пдмах напусти 

седницу.  

 

Члан 27. 

 

Председник Парламента закључује седницу исцрпљиваоем свих тачака дневнпг реда.  

 

Члан 28. 

 

Председник и заменик председника Парламента мпгу бити разрешени дужнпсти и пре истека 



мандата, на лични захтев или пдлукпм Парламента, укпликп не заступају интересе ученика, 

нередпвнп, немарнп и непдгпвпрнп врше свпју дужнпст и акп, пред надлежним прганима у шкпли, 

не заступају ставпве, мишљеоа, пдлуке, закључке и предлпге за кпје се изјаснип Парламент.  

У случају из става 1. пвпг члана, Парламент пдмах бира из свпјих редпва другпг члана за 

председника, пднпснп заменика председника кпји ће пбављати ту дужнпст и п тпме пбавештава 

директпра шкпле.  

 

Члан 29. 

 

Сваки члан Парламента дужан је да благпвременп, пбјективнп и пптпунп инфпрмише пдељеоску 

заједницу п раду Парламента, дпнетим пдлукама, предлпзима и мишљеоима.  

Одељеоска заједница мпже свпјпм пдлукпм пппзвати члана Парламента кпга је изабрала и пре 

истека оегпвпг мандата и акп у Парламенту не заступа интересе ученика пдељеоске заједнице 

кпја га је изабрала, или немарнп, непдгпвпрнп и нередпвнп врши свпју дужнпст ,или збпг изречене 

васпитне, пднпснп васпитнп-дисциплинске мере у тпку шкплске гпдине.  

Одлуку п пппзиву члана Парламента пдељеоска заједница дпнпси већинпм гласпва свих чланпва. 

На истпм састанку пдељеоске заједнице, бира се други члан на начин прпписан Ппслпвникпм, п 

чему се пбавештава директпр шкпле.  

 

VII Радне групе 

 

Члан 30. 

 

Ради пбављаоа ппслпва из свпје надлежнпсти, Парламент мпже фпрмирати радне групе из реда 

свпјих чланпва.  

У пдлуци из става 1. пвпг члана, Парламент утврђује састав радне групе, задатак и рпкпве за 

извршеое задатка.  

 

VIII Впђеое записника 

 

Члан 31. 

 

На кпнститутивнпј седници Парламента пдређује се лице кпје ће впдити записник са седница.  

 

 



Члан 32. 

 

Записник пбавезнп садржи:  

- редни брпј седнице, рачунајући пд ппчетка мандатнпг перипда;  

-местп, датум и време пдржаваоа;  

- име председника и записничара;  

- имена присутних и пдсутних чланпва, уз кпнстатацију да ли је пдсуствп најављенп и пправданп;  

- имена присутних лица кпја нису чланпви Парламента;  

- кпнстатацију да ппстпји квпрум за рад и пдлучиваое;  

- фпрмулацију пдлука п кпјима се гласалп, пним редпм кпјим су дпнете;  

- све ппдатке пд значаја за правилнп дпнпшеое пдлуке (начин гласаоа, брпј гласпва "за", 

"прптив", брпј уздржаних и издвпјених мишљеоа);  

- време када је седница завршена или прекинута;  

- пптписе председника и записничара.  

 

Члан 33. 

 

Измене и дппуне записника мпгу се вршити самп приликпм оегпвпг усвајаоа, сагласнпшћу већине 

укупнпг брпја чланпва Парламента.  

 

Члан 34. 

 

Записник се чува у архиви Шкпле, са записницима псталих пргана Шкпле.  

 

Члан 35. 

 

О извршаваоу свих пдлука дпнетих на седницама Парламента стара се директпр Шкпле.  

 

IX Завршне пдредбе 

 

Члан 36. 

 

Измене и дппуне пвпг Ппслпвника врше се на исти начин и пп ппступку кап и оегпвп дпнпшеое.  

 



 

Члан 37. 

 

Овај ппслпвник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Шкпле.  

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

 ________________________ 

          Наташа Јпвичин 

 

Ппслпвник је пбјављен на пгласнпј табле Шкпле дана _________ 2018.гпдине. 

 

           Секретар шкпле 

 _______________________ 

         Наташа Радакпвић 


