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Ученички парламент школе "Паланачка гимназија" из Смедервске Паланке, на основу члана 98.
Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. Гласник РС ", бр. 62/03, 64/03.... и
101/05) и члана 65. а. Статута "Паланачке гимназије" бр: 01-1445 од 30.08.2005. године, дана
_____.02.2009. године усвојио је:

СТАТУТ УЧЕНИЧКОГ
ПАРЛАМЕНТА ПАЛАНАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Статутом Ученичког парламента уређују се циљеви организовања парламента и начин њиховог
остваривања, састав и начин избора чланова и других органа парламента, врста и начин доношења
парламентарних аката као и остала питања неопходна за функционисање овог тела.
Члан 2.
Ученички парламент је самостална ученичка институција. Ученички парламент није политичка
организација, а свако политичко ангажовање је забрањено. Ученички парламент ради у
сагласности са Статутом Школе, Законом о основама система образовања и васпитања и
сопственим Статутом. Седиште парламента је у Смедеревској Паланци, у улици Вука Караџића бр.
18.
II ЦИЉЕВИ ПАРЛАМЕНТА
Члан 3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Циљеви Ђачког парламента су:
решавање ученичких проблема као и заштита њихових права и интереса
развијање свести о равнотежи између права и одговорности
развијање критичног односа према друштвеним феноменима и догађајима
усмеравање ка правим друштвеним вредностима
побољшање друштвеног и културног стандарда младих у Смедеревској Паланци
активно учешће у образовно-васпитним и културно-забавним активностима Паланачке
гимназије
развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање солидарности
развијање сарадње са Наставничким већем, Школским одбором, Саветом родитеља и
руководством Паланачке гимназије
иницирање и реализација сопствених акција у области науке, културе, спорта и другим
делатностима од интереса за ученике Паланачке гимназије
остваривање и одржавање веза и односа ученика са ученицима других школа, надлежним
органима и институцијама
помоћ при решавању социјалних и материјалних проблема младих

Делатност
Члан 4.
Ради остваривања својих циљева Ђачки парламент Паланачке гимназије ће се бавити:
1. давањем предлога као и учествовањем у доношењу одлука заједно са стручним органима,
Школским одбором, Саветом родитеља, директором школе и другим заинтересованим
везано за образовно-васпитни процес и организацију свих манифестација које укључују
ученике (у Школи и ван ње)
2. посетама парламентима и владама на разним нивоима организовања
3. организовањем јавних трибина и гостовања угледних личности из јавног и парламентарног
живота
4. унапређивањем ученичког стандарда
5. унапређивањем рада школских секција, друштава, клубова и других облика организовања
ученика
6. организовањем разних облика научног, културног, спортског и другог исказивања ученика
7. успостављањем сарадње са другим школама и организацијама сличног карактера
8. сарадњом са управом школе, Наставничким већем, Школским одбором и другим органима
школе
9. изјашњавањем о најважнијим питањима везаним за Програм рада школе
10. израдом пројеката везаних за питања младих и конкурисањем за средства код владиних и
невладиних организација
11. организовањем акција чији је циљ прикупљање средстава за финансирање акција Ђачког
парламента
12. организовањем добротворних и хуманитарних акција
13. организовањем других активности које доприносе модернизацији и демократизацији школе
Назив и седиште
Члан 5
Назив назив органа је: Ђачки парламент Паланачке гимназије
Седиште парламента је у Смедеревској Паланци, а адреса је: Ђачки парламент Паланачке
гимназије – 11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18.
Ђачки парламент Паланачке гимназије своју делатност остварује на територији Републике
Србије.
Координатор
Члан 6
а) Координатор - посланици га бирају на првој званичној седници (простом већином)
б) Заменик координатора - посланици га бирају на првој званичној седници (простом
већином). Заменик координатора преузима улогу координтора уколико је он спречен да присуствује
седници.
Обавезе координатора су да:
1. сазива седнице Парламента
2. председава седницама Парламента
3. одржава ред на седницама давањем и одузимањем речи, изрицањем опомена и
искључењем посланика са седнице након треће изречене опомене
4. обезбеђује услове за вођење записника (редослед пријављењих, њихово представање и
сл.)

5. врши дужности у складу са Статутом и донетим одлукама
6. представља Парламент и брани његове ставове у Школи и ван ње или овласти некога од
посланика да то обави ако он није у могућности
7. даје образложења и предлоге за одлуке које су из надлежности Парламента
8. обавља друге послове у складу са Статутом и олукама Парламента

Секретар
Члан 7
Секретара бира Парламент простом већином. Секретар има дужност да води записник на свакој
седници Парламента. Секретар је дужан да записнике чува и омогући да они буду доступни
заинтересованим посланицима. Сваки посланик има право да тражи на увид записнике са
претходних седница Парламента.
Секретар води записник концизно и читко. На почетку записника уноси редни број састанка, датум
одржавања, број присутних посланика и дневни ред.
Записник са седнице потписују Секретар и Координатор (Заменик Координатора), а записник се
печатира (по потреби) у Секретаријату Школе.
Чланство
Члан 8
Чланови Ђачког парламента су сви редовни ученици Паланачке гимназије који прихватају
циљеве и Статут Ђачког парламента.
Свако одељење у Школи је дужно да одреди од два до пет ученика који ће представљати
њихово одељење у Ђачком парламенту.
Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.
Одлуку о престанку чланства доноси председник Скупштине на образложен предлог Ђачке
владе.
Посланик може бити искључен у случају да:

повреди одредбе Статута

наруши углед Парламента

не извршава одлуке Парламента

неоправдано не присуствује на две седнице Парламента

недолично се понаша према другим посланицима, запосленима у Школи и другим лицима

О искључењу посланика спроводи се гласање, одлука се доноси простом већином
присутних (уколико постоји кворум).
Права чланова
Члан 9
Чланови Ђачког парламента остварују права и дужности у складу са одредбама овог Статута,
самостално или заједно са другим члановима.
Члан Ђачког парламента има право:
1. да учествује у остваривању циљева Ђачког парламента
2. да равноправно са другим члановима учествује у раду Ђачког парламента и његових
интересних група
3. да Ђачком парламенту предлаже пројекте, одлуке и друга документа за одлучивање
4. да Ђачком парламенту предлаже амандмане на сва документа која се разматрају

5. дисциплинског имунитета за ставове изречене на седницама Ђачког парламента или
његових радних тела
6. да учествује у реализацији свих активности Ђачког парламента
7. да редовно добија службене публикације Ђачког парламента и информативни и
документациони материјали о питањима која су на дневном реду седнице Ђачког
парламентa
8. да буде обавештаван о свим питањима која су му потребна.
Дужности чланова
Члан 10
1.
2.
3.
4.

Члан Ђачког парламента је дужан:
да активно доприноси остваривању циљева Ђачког парламента
да учествује, у складу са интересовањем, у активностима Ђачког парламента
обавља друге послове које му повери Ђачки парламент.
представници одељења и интересних организација су дужни да присуствују седницама
Скупштине Ђачког парламента, детељније регулисано пословником о раду Скупштине
Скупштина Ђачког парламента
Члан 11

Скупштину Ђачког парламента чине представници одељенских заједница и представници
интересних група у школи.
Мандат Скупштине траје једну школску годину, а Скупштина се редовно састаје једном
недељно.
Ванредна седница Скупштине се може заказати на предлог координатора или на захтев
већине чланова.
Скупштина:
1. доноси план и програм рада;
2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3. разматра и усваја предложене пројекте и акције
4. Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
5. За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је двотрећинска већина присутних
чланова.
6. Рад Скупштине Ђачког парламента детаљније се регулише пословником о њеном раду.
Стручни координатори
Члан 12
Стручни координатори контролишу пословање Ђачког парламента и о уоченим
неправилностима, без одлагања им то предочава.
Координациони одбор чине два члана (два професора) које бира Скупштина.
Мандат чланова координационог одбора траје једну школску годину дана и могу бити поново
бирани.
Стручни координатори подносе извештај Скупштини по једном у сваком полугодишту.

Јавност рада
Члан 13
Рад Скупштине, комисија Ђачког парламента је јаван.
Седницама Већа, комисија Ђачког парламента могу присуствовати чланови Ђачког
парламента, професори Паланачке гимназије, представници средстава информисања, гости и друга
лица.
"P.R." служба се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима
Ђачког парламента, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за
јавност.
Сарадња са другим организацијама
Члан 14
Ради остварења својих циљева Ђачки парламент успоставља контакте и сарађује са другим
сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Ђачки парламент може приступити домаћим или међународним удружењима, о чему одлуку
доноси Скупштина.
Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа у
року од петнаест дана, у складу са законом.
Средства
Члан 15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Средства неопходна за рад и финансирање активности Ђачког парламента остварују се:
комерцијалним активностима ученика Паланачке гимназије
добровољним прилозима ученика и професора
добровољним прилозима родитеља
донацијама од стране привредних организација, државних органа, фондација и других донатора
донацијама од стране Паланачке гимназије
конкурисањем за реализацију пројеката код домаћих и иностраних невладиних организација
реализацијом других активности у складу са законом.
Начин мењања Статута
Члан 16
Измене и допуне овог Статута су могуће на основу писменог 1/3 чланова Скупштине.
Измене и допуне Статута су усвојене када се за њих изјасни најмање 2 3 чланова Скупштине.
Престанак рада Ђачког парламента
Члан 17

Рад Ђачког парламента престаје на предлог (стручног) координатора, одлуком Скупштине
Ђачког парламента.
Ступање на снагу Статута
Члан 18
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на оснивачкој Скупштини Ђачког парламента
Паланачке гимназије.

