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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПАРЛАМЕНТА 2020/2021 ГОДИНА 

Почетком школске године изабрани су чланови владе парламента и председник 

парламента. Недуго затим, смо добили позив од града да присуствујемо састанку везаном 

за партиципативно буџетирање. На том састанку смо упознати са тим, и тада смо започели 

пројекат подржан од USAID-a. Пројекат је био везан за све средње школе, којима је било 

намењено по 500 000 динара. После састанка смо организовали састанак и покренули 

online гласање за избор пројекта који ће се финансирати. Ђаци су имали наведене 

пројекте, и бирали су онај који је за њих најбољи. Изабран је пројекат о уређењу школског 

дворишта. Након састанка у општини председник парламента је организовао састанак у 

нашој школи са председицима парламената средњих школа у Крагујевцу. На састанку се 

причало о међусобним сарадњама, које тада нису биле могуће због епидемиолошких 

мера. Тада су све школе изнеле план рада својих школа. На том састанку је одлучено да се 

сви прикључимо акцији за Мињу Матић. Наша школа је најозбиљније схватила акцију и 

скупила је око 1000 евра. Договорена је сарадња са Медицинском и Економском школом 

из Крагујевца која ће се базирати искључиво на хуманитарне акције када буде била боља 

епидемиолошка ситуација. Ван предвиђеног плана, председник парламента је покренуо 

пројекат о уређењу просторије за Ученички парламент. Добили смо одређену суму од 

школе која је покрила део радова. Остале радове је председник парламента обезбедио 

као донацију од компанија у Крагујевцу. Одмах након првог полугодишта смо 

организовали још једну хуманитарну акцију везану за прикупљање грицкалица за 

пакетиће. Град Крагујевац, Канцеларија за младе Крагујевац и Прва техничка школа су се 

прикључили хуманитарној акцији „ЗАЈЕДНО ЗА ДЕЧИЈЕ ОСМЕХЕ“. Акцију организује 

Фондација „Заједно за младе – проф. др Даница Грујичић“ у сарадњи са Званичним 

гласилом СПЦ за децу ”Светосавско звонце”. Прва техничка школа је као и увек подржала 

и ову хуманитарну акцију. Председник Ђачког парламента, Немања Рајић је са својим 

тимом организовао прикупљање грицкалица и прављење пакетића. Направљено је 80 

мањих пакетића за хуманитарну акцију „ЗАЈЕДНО ЗА ДЕЧИЈЕ ОСМЕХЕ“ и 6 већих пакетића 

за обданиште Колибри. Крајем школске године смо покренули још једну куманитарну 



акцију везану за прикупљање новца за лечење нашег бившег ђака. Такође смо и добили 

новац од града везан за партиципативно буџетирање и почели смо са реализацијом 

пројекта за уређење школског дворишта. Годинама уназад је покушавано да се среди 

двориште, просторија за парламент и још много тога. Све то смо успели у једној тешкој 

школској години. Нисмо одустајали ни када је било најтеже. Захваљујемо се свим 

члановима парламента. Посебно се захваљујемо Тијани Ђорђевић, Милошу 

Миладиновићу, Сташи Стевановић, Теодори Никић, Павлу Васиљевићу, Миони 

Арсенијевић и Магдалени Стојановић. Набројани ученици су били чланови Владе 

парламента и целе године су вредно радили.  
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Председник парламента 

______________________ 

                                                                                                                                Немања Рајић 


