
СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ 

Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници. 
 
Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа, руководиоци актива за школско 
развојно планирање и развој школског програма, ПП служба и помоћник директора:  
Александра Тоскић, Тодоровић Бојана, Јагода Ђинђић-Тасевски, Мишић Драгана, Славица 
Обрадовић, Предић Јелена, Сања Ристић Станков и Рајак Марија.  
Колегијумом руководи и координира директор школе. Педагошки колегијум координира 
радом свих стручних тела у школи. 
 
 
Стручна већа за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних 
предмета. То су: 

• Друштвене науке и филозофија (наставници историје, географије, грађанског 
васпитања и веронауке); руководилац: Мишић Драгана, наставник историје 

• Језик, књижевност и комуникација, (наставници српског језика, енглеског језика и 
немачког језика), руководилац: Славица Обрадовић, наставник српског језика 

• Математика, природне науке и технологија (наставници математике, физике, 
биологије, хемије и техничког и информатичког образовања); руководилац: Јагода 
Ђинђић-Тасевски, наставник математикe 

• Уметности и вештине (наставници ликовне и музичке културе и наставници 
физичког васпитања); руководилац: Тодоровић Бојана, наставник физичког 
васпитања 

• Разредна настава (наставници разредне наставе); руководилац: Александра 
Тоскић, наставник разредне наставе 

 
Стручни актив за развој школског програмачине чине руководиоци стручних већа и 
руководиоци одељењских већа од 1-4. разреда. 
Тимом руководи: Јелена Предић, педагог-помоћник директора 
 
Стручни актив за развојно планирање чине: 
Маглов Милица, наставник српског језика; Стеванчевић Драгана, наставник математике; 
Ђинђић Тасевски Јагода, наставник математике и информатике; Херцеговац Снежана, 
наставник ТиО; Марковић Љиљана, наставник физике; Тодоровић Ристић Весна, наставник 
физике и ТиО; Гецић Александра, наставнику хемије; Аџић Татјана, наставник историје; 
Стикић Марија, наставник разредне наставе; Манојловић Марија, наставник разредне 
наставе; Петровић Јасмина, наставник разредне наставе; Илић Драгана, наставник 
разредне наставе; Миличић Нада, наставник разредне наставе; Томић Слађана, наставник 
разредне наставе.  
Тимом руководи: Јелена Предић, педагог-помоћник директора 
 
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања чине: 



Стефановић Даниела, наставник српског језика; Маглов Милица, наставник српског језика; 
Драгићевић Сандра, наставник српског језика; Георгијев Даниела, наставник математике 
Хаџиефендић Шевала, наставник математике; Јовановић Јасмина, наставник енглеског 
језика; Љубић Данијела, наставник енглеског језика; Кастратовић Александра, наставнику 
енглеског језика; Мајсторовић Јасна, наставник немачког језика; Рајчић Марија, наставник 
биологије; Бркић Марија, наставник географије; Симић Бранкица, наставник географије; 
Мунђа Мирјана, наставник музичке културе; Дивац Небојша, наставник ТиО; Жиловић 
Драгана, наставник ТиО; Јовановић Зорана, наставнику физичког васпитања; Тодоровић 
Бојана, наставник физичког васпитања; Каличанин Тамара, наставнику веронауке; 
Филиповић Душица, наставник разредне наставе; Костић Викторија, наставник разредне 
наставе; Станковић Миленија, наставник разредне наставе; Нинковић Мирјана, наставник 
разредне наставе; Петровић Јасмина, наставник разредне наставе; Марковић Биљана, 
наставник разредне наставе; Малков Наташа, наставник разредне наставе; Стојановић 
Мирјана, наставник разредне наставе; Јанковић Маријана, наставник разредне наставе 
Минић Славица, наставник разредне наставе у продуженом боравку; Марија Рајак, 
психолог; Предић Јелена, педагог 
Тимом руководи: Сања Ристић Станков, педагог 
 
Тим за самовредновање чине: 
Маричић Марија, наставник српског језика; Стеванчевић Драгана, наставник математике; 
Георгијев Даниела, наставнику математике; Кастратовић Александр, наставник енглеског 
језика; Митрић Марија, наставник немачког језика; Мајсторовић Јасна, наставник немачког 
језика; Лончаревић Рипић Мирослава, наставник биологије; Мишић Драгана, наставник 
историје; Петровић Ана, наставник ликовне културе; Марковић Славица, наставник ликовне 
културе; Стаменовић Новак, наставник музичке културе; Марјановић Милица, наставник 
веронауке; Маљевић Весна, наставнику разредне наставе; Костић Викторија, наставник 
разредне наставе; Цветковић Марковић Весна, наставник разредне наставе; Илић Драгана, 
наставник разредне наставе; Стојановић Мирјана, наставник разредне наставе; Станојевић 
Вања, наставник разредне наставе у продуженом боравку 
Тимом руководи: Марија Марићић – наставник српског језика - библиотекар 
 
Тим за Инклузивно образовање чине:  
Обрадовић Славица, наставник српског језика; Маљевић Весна, наставник разредне 
наставе Цветковић Марковић Весна, наставник разредне наставе; Нотић Драгана, 
наставник разредне наставе; Тоскић Александра, наставник разредне наставе; Кладован 
Јована, наставник разредне наставе; Милошевић Милена, наставник разредне наставе; 
Милкановић Ивана, наставник разредне наставе; Цигарчић Ружица, наставник разредне 
наставе у продуженом боравку; Сања Сања Ристић Станков, педагог. 
Тимом руководи: Марија Рајак, психолог 
 
Тим за међупредметне компетенције и предузетништво чине: 
Хаџиефендић Шевала, наставник математике; Кастратовић Александра, наставник 
енглеског језика; Домнић Поповић Наташа, наставник енглеског језика; Мајсторовић Јасна, 
наставник немачког језика; Марковић Љиљана, наставник физике Тодоровић Ристић Весна, 



наставник физике и ТиО; Рајчић Марија, наставнику биологије; Гецић Александра, 
наставник хемије Херцеговац Снежана, наставник ТиО; Нинковић Мирјана, наставник 
разредне наставе Јанковић Маријана, наставник разредне наставе Милошевић Милена, 
наставник разредне наставе. 
Тимом руководи: Матија Сикић, наставник разредне наставе 
 
Тим за професионални развој чине: 
Стеванчевић Драгана, наставник математике; Љубић Данијела, наставник енглеског језика 
Митрић Марија, наставник немачког језика; Бркић Марија, наставник географије; 
Стефановић Даниела, наставник српског језика; Станковић Миленија наставник разредне 
наставе; Милкановић Ивана, наставник разредне наставе; Миличић Нада, наставник 
разредне наставе 
Тимом руководи:Јована Ћираковић, наставнику грађанског васпитања 
 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине: 
Стефановић Даниела, наставник српског језика; Ђинђић Тасевски Јагода, наставник 
математике и информатике; Јовановић Јасмина, наставник енглеског језика; Домнић 
Поповић Наташа, наставник енглеског језика; Тодоровић Ристић Весна, наставнику физике 
и ТиО; Гецић Александра, наставник хемије; Бркић Марија, наставник географије; Мишић 
Драгана, наставник историје; Жиловић Драгана, наставник ТиО; Драгаш Ђорђе, наставник 
физичког васпитања; Обрадовић Славица, наставник српског језика; Миљковић 
Данимирка, наставник информатике Манојловић Марија, наставник разредне наставе; 
Малков Наташа, наставник разредне наставе 
Тимом руководи: Ђорђе Драгаш, наставник физичког и здравственог васпитања 
 
 
Одељењско веће сачињавају наставници који изводе наставу у одређеном одељењу. 
Руководиоци одељењских већа су: 

I разред Милена Милошевић 
II разред Душица филиповић 

III разред Слађана Томић 
IV разред Јована Кладован 
V разред Љиљана Марковић 

VI разред Весна Тодоровић Ристић 
VII разред Марија Митрић 

VIII разред Татјана Аџић 
 
  



ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА 

Тим / задужење Задужење се додељује: 
Друштво пријатеља деце Петровић Ана, наставника ликовне културе; Марковић 

Славица, наставник ликовне културе; Мунђа Мирјана, 
наставник музичке културе; Марјановић Милица, наставнику 
веронауке; Манојловић Марији, наставник разредне наставе; 
Милкановић Ивана, наставник разредне наставе; Максимовић 
Бојана, наставник разредне наставе у продуженом боравку; 
Минић Славица, наставник разредне наставе у продуженом 
боравку; Цигарчић Ружица, наставник разредне наставе у 
продуженом боравку 

Записник Савета родитеља Кастратовић Александра, наставник енглеског језика; Домнић 
Поповић Наташа, наставник енглеског језика; Рајчић Марија, 
наставник биологије; Гецић Александра, наставник хемије; 
Каличанин Тамара, наставнику веронауке; Драгана 
Вучићевић, наставник грађанског и библиотекар; Марија 
Маричић, наставник српског језика и библиотекар 

Записник Наставничког већа Маглов Милица, наставник српског језика; Драгићевић 
Сандра, наставник српског језика; Јовановић Јасмина, 
наставнику енглеског језика; Домнић Поповић Наташа, 
наставник енглеског језика Мајсторовић Јасни, наставник 
немачког језика; Марковић Љиљана, наставник физике; 
Симић Бранкица, наставник географије; Аџић Татјана, 
наставник историје; Петровић Ана, наставник ликовне 
културе; Жиловић Драгана, наставник ТиО Тодоровић Бојани, 
наставник физичког васпитања 

Вођење дневника осталих 
активности 

Маричић Марија, наставник српског језика; Даниела 
Георгијев, наставник математике; Рајчић Марија, наставник 
биологије; Лончаревић Рипић Мирослави, наставник 
биологије; Мунђа Мирјана, наставник музичке културе; 
Дивац Небојша, наставник ТиО 

Културна делатност школе Стефановић Даниела, наставник српског језика; Маглов 
Милица, наставник српског језика; Обрадовић Славица, 
наставник српског језика, Маричић Марија, наставник 
српског језика; Драгићевић Сандра, наставник српског 
језика; Хаџиефендић Шевала, наставник математике; 
Јовановић Јасмина, наставник енглеског језика; Љубић 
Данијела, наставник енглеског језика; Кастратовић 
Александра, наставник енглеског језика; Домнић Поповић 
Наташа, наставник енглеског језика Аџић Татјана, наставник 
историје Петровић Ана, наставник ликовне културе; Мунђа 
Мирјана, наставнику музичке културе; Стаменовић Новак, 
наставнику музичке културе; Марковић Биљана, наставник 
разредне наставе; Малков Наташа, наставник разредне 
наставе; Стојановић Мирјана, наставник разредне наставе, 
Миличић Нада, наставник разредне наставе; Максимовић 
Бојана, наставник разредне наставе у продуженом боравку; 
Минић Славица, наставник разредне наставе у продуженом 
боравку; Цигарчић Ружица, наставник разредне наставе у 



Тим / задужење Задужење се додељује: 
продуженом боравку Станојевић Вања, наставник разредне 
наставе у продуженом боравку; Драгана Вучићевић, 
наставник грађанског 

Организациони одбор за 
школски спорт 

Јовановић Зоран, наставник физичког васпитања; Драгаш 
Ђорђе, наставник физичког васпитања; Тодоровић Бојана, 
наставник физичког васпитања; Јанковић Маријана, 
наставник разредне наставе 

Црвени крст Лончаревић Рипић Мирослава, наставник биологије; Дивац 
Небојш, наставник ТиО; Каличанин Тамара, наставник 
веронауке; Максимовић Бојана, наставник разредне наставе у 
продуженом боравку; Минић Славица, наставник разредне 
наставе у продуженом боравку; Цигарчић Ружица, наставник 
разредне наставе у продуженом боравку; Драгана Вучићевић, 
наставник грађанског васпитања 

Руковођење опремањем 
кабинета наставним 
средствима и Комисија за 
инвентар школе 

Даниела Георгиев, наставниу математике; Митрић Марија, 
наставник немачког језика; Херцеговац Снежана, наставник 
ТиО Дивац Небојша, наставник ТиО ; Максимовић Бојана, 
наставник разредне наставе у продуженом боравку 
Станојевић Вања, наставник разредне наставе у продуженом 
боравку; Драгана Вучићевић, наставник грађанског 
васпитања; Марија Маричић, наствник српског језика 

Летопис Маричић Марији, наставнику српског језика; Драгана 
Вучићевић, наставник грађанског васпитања 

Сајт школе Стеванчевић Драгана, наставник математике; Далиела 
Георгиев, наставнику математике; Домнић Поповић Наташа, 
наставник енглеског језика; Митрић Марија, наставник 
немачког језика; Марија Маричић наставнику српског језика 

Ученички парламент Ћираковић Јована, наставник грађанског васпитања; 
Каличанин Тамара, наставник веронауке; Драгана 
Вучићевић, наставник грађанског васпитања 

Комисија за естетски изглед 
школе и Еко башта 

Рајчић Марија, наставниу биологије; Лончаревић Рипић 
Мирослава, наставник биологије ; Гецић Александра, 
наставнику хемије; Марковић Славица, наставник ликовне 
културе;  Стојановић Мирјана, наставник разредне наставе 
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