СТАТУТ
УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
БРАНКО РАДИЧЕВИЋ – БАТАЈНИЦА
На основу чл. 98 Закона о основама система образовања и васпитања, у Основној
школи „Бранко Радичевић“ у Батајници организован је Ученички парламент:
Члан 1.
Ученички парламент Основне школе „Бранко Радичевић“ у Батајници је независна,
нестраначка и невладина организација ученика школе чији су превасходни задаци
развијање демократских односа, остваривање и заштита права ученика и развијање
сарадње са другим сличним организацијама у земљи и иностранству.
Циљеви
Члан 2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Циљеви Ученичког парламента су:
Учење демократије као вештине у понашању,
Развијање културе дијалога, подстицање толеранције и солидарности,
Развијање осећаја за живот у демократском друштву и стицање вештина
демократског одлучивања,
Развијање свести о правим друштвеним вредностима и подизање опште културе
ученика,
Доношење одлука у корист заштите, побољшања и спровођења ученичких права,
Активно учешће у образовноваспитним активностима школе,
Иницирање и реализација сопствених акција у области науке, културе, спорта и
другим делатностима од интереса за ученике школе,
Развијање сарадње са Наставничким већем, Школским одбором, Саветом родитеља
и руководством школе,
Успостављање и развијање сарадње са ученичким парламентима и другим сличним
организацијама младих у земљи.
Делатности
Члан 3.

Ради остваривања својох циљева Ученички парламент ће се бавити:
1) Организовањем рада Скупштине,
2) Унапређивањем рада школских секција и других облика организовања ученика,

3) Организовањем разних облика научног, културног, спортског и другог исказивања
ученика,
4) Успостављањем сарадње са другим школама и организацијама сличног карактера,
5) Сарадњом са управом школе, Наставничким већем и другим органима школе,
6) Изјашњавањем о најважнијим питањима везаним за Програм рада школе,
7) Организовањем акција чији је циљ прикупљање средстава за финансирање акција
Ученичког парламента,
8) Организовањем добротворних и хуманитарних акција,
9) Организовањем других активности које доприносе модернизацији и
демократизацији школе.
Назив и седиште
Члан 4.
Назив органа је:
Ученички парламент Основне школе „Бранко Радичевић“.
Седиште парламента је у Батајници, а адреса је: Браће Михајловић-Трипић 2, 11273
Батајница.
Ученички парламент школе своју делатност остварује на територији Србије.
Чланство
Члан 5.
Право да учествују у раду Ученичког парламента стичу сви ученици који
прихватају циљеве и Статут парламента.
Права и обавезе чланова
Члан 6.
Чланови Ученичког парламента остварују права и дужности у складу са одредбама
овог Статута. Члан Ученичког парламента има право:
1) Да бира и буде изабран у стална и повремена радна тела парламента,
2) Да равноправно са другим члановима учествује у раду парламента,
3) Да парламенту предлаже пројекте и друга документа за одлучивање,
4) Да учествује у остваривању циљева парламента,
5) Да учествује у реализацији свих активности парламента,
6) Да буде редовно обавештаван о свим питањима која су му потребна,
7) Да активно доприноси остваривању циљева парламента,
8) Да учествује, у складу са интересовањима, у активностима парламента,
9) Да обавља послове које му повери парламент.

Скупштина Ученичког парламента
Члан 7.
Парламент представља скупштина. Скупштину Ученичког парламента чине по два
представника одељенских заједница 7. и 8. разреда. Мандат Скупштине траје једну
школску годину, а Скупштина се по правилу састаје једном месечно. Ванредна седница
Скупштине може се заказати на образложени предлог Председника Ученичког парламента
или на иницијативу најмање 1/3 чланова парламента.
Скупштина:
1) Доноси план и програм,
2) Усваја Статут, као и измене и допуне Статута,
3) Бира и разрешава чланове Извршног одбора Ученичког парламента,
4) Скупштина пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова,
5) Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је двотрећинска већина
присутних чланова.
Извршни одбор Ученичког парламента
Члан 8.
Извршни одбор Ученичког парламента чине: Председник парламента, Заменик
председника, Секретар и Председници радних тела задужених за поједине ресоре
(образовање, култура, спорт, екологија, ...). Извршни одбор је изршни орган парламента,
који се стара о спровођењу циљева парламента, који су утврђени овим Статутом и
одлукама Скупштине парламента.
Мандат чланова Извршног одбора је једна школска година и могу се поново бирати
на исту функцију.
Делокруг рада Извршног одбора
Члан 9.
Извршни одбор Ученичког парламента:
1) Руководи радом парламента између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради
остваривања циљева парламента,
2) Организује редовно обављање делатности парламента,
3) Поверава посебне послове појединим члановима,
4) Доноси финансијске одлуке.

Јавност рада
Члан 10.
Рад Ученичког парламента је јаван. Седницама парламента могу присуствовати
представници средстава информисања, гости и друга лица.
Извршни одбор стара се о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и
активностима парламента, непосредно или путем саопштења на огласној табли школе.
Сарадња са другим организацијама
Члан 11.
Ради остваривања својих циљева парламент успоставља контакте и сарађује са
другим организацијама у школи. Парламент може сарађивати или приступити домаћим
или међународним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.

Ступање на снагу Статута
Члан 12.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Скупштини Ученичког парламента
Основне школе „Бранко Радичевић“:

У Батајници,
__________ 2008.год
______________________________
Председник Ученичког парламента

