
 

Стручнa већа, активи, Тимови, Дечје и Ученичке организације у Школи  

у школској 2020-2021. години 
 

У складу са одредбама Закона и Статута школе, на основу Одлуке директора у школској 2020-2021. 

години, Школа ће имати следеће стручне органе школе: Наставничко веће, Одељењска већа; 

Стручно веће за разредну наставу; Стручно веће за области предмета (Стручно веће за област 

језичких предмета, Стручно веће за област природно-математичких предмета, Стручно веће за 

област друштвено-хуманистичких предмета, Стручно веће за област вештина и уметничких 

предмета); Стручни актив за развојно планирање; Стручни актив за развој школског програма и 

Педагошки колегијум.  

 

 

А) Састав стручних органа Школе: 
1) Састав Наставничког већа (НВ) 

1. председник: Деман Миланка (директор)  

2. запосничар: Стојанов Милена (наставник разредне наставе) 

3. чланови: сви наставници и стручни сарадници 

 

2) Одељенско веће разредне наставе (1. до 4. разред) и предметне наставе (5. до 8. разред) 

Састав Одељенског већа разредне наставе (1. до 4. разред)  

1. председник: Виторац Јована (наставник разредне наставе) 

2. чланови: сви наставници разредне наставе 

 

Састав Одељенског већа предметне наставе (5. до 8. разред)  

1. председник: Минаковић Ненад (наставник историје) 

2. чланови: сви наставници предметне наставе 

 

3) Састав Стручног већа за разредну наставу (СВРН)  

1. председник Виторац Јована (наставник разредне наставе) 

2. члан: Лакатош Ждеро Ана (наставник разредне наставе) 

3. члан: Ћурчин Маја  (наставник разредне наставе) 

4. члан: Рајда Зорица (наставник разредне наставе) 

5. члан: Стојанов Милена (наставник разредне наставе) 

6. члан: Стојчевска Клаудија (наставник разредне наставе) 

7. члан: Тривунчић Драгица  (наставник разредне наставе) 

 

 

4) Стручно веће за области предмета (СВОП) чине наставници који изводе наставу из групе сродних 

предмета. Стручно веће за област предмета у Школи чине: 

1)  Стручно веће за област језичких предмета 

2)  Стручно веће за област природно-математичких предмета 

3)  Стручно веће за област друштвено-хуманистичких предмета 

4)  Стручно веће за област вештина и уметничких предмета 

 

 

4.1. Састав Стручног већа за област језичких предмета (СВЈП)  

1. председник: Лечић Винокић Сњежана  (наставник енглеског језика)  

2. члан: Анђелић Зорица  (наставник српског језика) 

3. члан: Антић Марина  (наставник српског језика) 

4. члан: Чокорац Биљана  (наставник енглеског језика) 

5. члан: Ракетић Дејана (наставник немачког језика) 

 

 

 

 



 

 

4.2. Састав Стручног већа за област природно-математичких предмета (СВПМП)  

1. председник: Ракита Ивана (наставник физике)  

2. члан: Пушковић Даница  (наставник биологије) 

3. члан: Ступар Ивана (наставник математике) 

4. члан: Медаровић Мирјана  (наставник математике) 

5. члан: Лакић Олгица (наставник хемије) 

 

 

4.3. Састав Стручног већа за област друштвено-хуманистичких предмета (СВДХП)  

1. председник: Минаковић Ненад  (наставник историје) 

2. члан: Дуганџија Жељко (наставник географије) 

3. члан: Банаи Милан  (наставник ФВ)  

4. члан: Видаковић  Славољуб  (наставник верске наставе) 

 

 

4.4. Састав Стручног већа за област вештина и уметничких предмета (СВВУП)  

1. председник: Ђорђевић Марина  (наставник музичке културе) 

2. члан: Матовић Светлана  (наставник ликовне културе) 

3. члан: Жигић Алан  (наставник ликовне културе)  

4. члан: Стајчић Иван (наставник ТиТ)  

 

 

 

5) Састав Стручног актива за развојно планирање (САРП)  

1. председник: Лакић Олгица (наставник хемије) 

2. члан: Дуганџија Жељко (наставник географије) 

3. члан: Стајчић Иван (наставник ТиТ) 

4. члан: Лакатош Ждеро Ана (наставник разредне наставе) 

5. члан: Тривунчић Драгица (наставник разредне наставе) 

6. члан: Ћурчин Маја (наставник разредне наставе) 

7. члан: Деман Миланка (директор) 

8. члан: Видаковић Ивана (представник Савета родитеља) 

9. члан: Бајакић Војислав (представник локалне самоуправе) 

10. члан: Кнежевић Дуња  представник Ученичког парламента) 

 

 

6) Састав Стручног актива за развој Школског програма (САРШП)  

1. председник: Калања Валерија (педагог) 

2. члан: Банаи Милан (наставник ФВ) 

3. члан: Минаковић Ненад (наставник историје) 

4. члан: Ђорђевић Марина (наставник музичке културе) 

5. члан: Антић Марина (наставник српског језика) 

6. члан: Медаровић Мирјана (наставник математике) 

7. члан: Деман Миланка (директор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Б) Састав ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА (ПК)   

1. председник: Деман Миланка (директор) 

2. записничар - члан ПК 

3. члан: Виторац Јована (председник Стручног већа за разредну наставу) 

4. члан: Лечић Винокић Сњежана  (председник Стручног већа за област језичких предмета) 

5. члан: Ракита Ивана (председник Стручног већа за област природно-математичких предмета) 

6. члан: Минаковић Ненад (председник Стручног већа за област друштвено-хуманистичких 

предмета) 

7. члан: Ђорђевић Марина (председник Стручног већа за област вештина и уметничких 

предмета) 

8. члан: Лакић Олгица (председник Стручног актива заразвојно планирање) 

9. члан: Калања Валерија (председник Стручног актива за развој школског програма) 

10. члан: Медаровић Мирјана (координаторТима за иклузивно образовање) 

11. члан:Ракетић Дејана (координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања) 

12. члан: Антић Марина (координатор Тима за самовредновање) 

13. члан: Деман Миланка (координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе) 

14. члан: Тривунчић Драгица (координатор Тима за развој међупредметних компентенција и 

предузетништво) 

15. члан: Рајда Зорица (координатор Тима за стручно усавршавање и професионални развој) 

16. члан: Стајчић Иван (координатор Тима за професионалну оријентацију) 

17. члан: Стојчевска Клаудија (координатор Тима за културну и јавну делатност школе) 

18. члан: Пушковић Даница (координатор Тима за естетско-еколошко уређење школе) 

19. члан: Анђелић Зорица (координатор Тима за награђивање) 

 

 

 

В) Састав школских Тимова: 
У складу са одредбама Закона и Статута школе, на основу Одлуке директора у школској 2019-2020. 

години, Школа ће имати и следеће школске Тимове: 

1) Тим за инклузивно образовање 

Састав Тима за инклузивно образовање: 

 Медаровић Мирјана – координатор 

 Лечић Винокић Сњежана - члан 

 Стајчић Иван - члан 

 Виторац Јована - члан 

 Антић Марина - члан 

 Калања Валерија - члан 

 представник Савета родитеља Плећаш Јелена – члан 

 представник Ученичког парламента Рајић Илија – члан 

 

 

2) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

Састав Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: 

 Ракетић Дејана – координатор 

 Калања Валерија – члан 

 Стајчић Иван – члан 

 Антић Марина – члан 

 Банаи Милан – члан 

 Стојчевска Клаудија – члан 

 представник Савета родитеља Поповић Анкица - члан 

 

 

 



 

 

3) Тим за самовредновање 

Састав Тима за самовредновање: 

 Антић Марина - координатор 

 Медаровић Мирјана - члан 

 Ракита Ивана - члан 

 Виторац Јована - члан 

 Пушковић Даница – члан 

 Анђелић Зорица – члан 

 Чокорац Биљана - члан 

 Деман Миланка - члан 

 Калања Валерија - члан 

 представник Савета родитеља Васић Наташа - члан 

 представник Ученичког парламента Јовановић Емилија - члан 

 

 

4) Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Састав Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе: 

 Деман Миланка (директор)  

 Калања Валерија (председник Стручног актива за развој школског програма) - члан 

 Лакић Олгица (председник Стручног актива за развојно планирање) – члан 

 Антић Марина (координатор Тима за самовредновање) - члан 

 Мандић Нада (секретар) - члан 

 представник Савета родитеља Исаков Бојана - члан 

 представник Ученичког парламента Станчевић Душан - члан 

 

 

5) Тим за развој међупредметних компентенција и предузетништво 

Састав Тима за развој међупредметних компентенција и предузетништво: 

 Тривунчић Драгица - координатор 

 Стојчевска Клаудија - члан 

 Стајчић Иван – члан 

 Медаровић Мирјана - члан 

 Ћурчин Маја - члан 

 Лакатош Ждеро Ана – члан 

 

 

6) Тим за стручно усавршавање и професионални развој 

Састав Тима за стручно усавршавање и професионални развој: 

 Рајда Зорица - координатор 

 Антић Марина - члан 

 Пушковић Даница - члан 

 Минаковић Ненад - члан 

 Матовић Светлана - члан 

 

 

7) Тим за професионалну оријентацију 

Састав Тима за професионалну оријентацију: 

 Стајчић Иван – координатор 

 Банаи Милан - члан 

 Минаковић Ненад - члан 

 Калања Валерија - члан 

 Деман Миланка - члан 

 

 



 

8) Тим за културну и јавну делатност школе 

Састав Тима за културну и јавну делатност школе: 

 Стојчевска Клаудија – координатор 

 Ђорђевић Марина - члан 

 Анђелић Зорица - члан 

 Антић Марина - члан 

 Матовић Светлана - члан 

 Лечић Винокић Сњежана - члан 

 Тривунчић Драгица - члан 

 Ћурчин Маја - члан 

 Лакатош Ждеро Ана – члан 

 

9) Тим за естетско-еколошко уређење школе 

Састав Тима за естетско-еколошко уређење школе: 

 Пушковић Даница - координатор 

 Стојанов Милена - члан 

 Матовић Светлана - члан 

 Стојчевска Клаудија - члан 

 

10) Тим за награђивање 

Састав Тима за награђивање: 

 Анђелић Зорица – координатор 

 Лакић Олгица - члан 

 Рајда Зорица – члан 

 

 

У складу са Законом, а на основу Одлуке директора у школској 2020-2021. години: 

 Летопис Школе израђује: Рајда Зорица 

 Администратор Школског сајта биће: Стајчић Иван 

 Координатори за рад и коришћење ес Дневника су: Медаровић Мирјана и Рајда Зорица 

 

 

 

У складу са Законом и Статутом школе, на основу Одлуке директора у школској 2019-2020. години, 

Школа ће имати следеће Дечје и Ученичке организације: 

1) Ученички парламент 

 Анђелић Зорица – координатор 

 Стојанов Милена – заменик 

 

2) Дечји савез 

 Ћурчин Маја – координатор 

 Антић Марина – заменик 

 

3) Подмладак Црвеног крста 

 Видаковић Славољуб - координатор 

 Банаи Милан - заменик 

 

4) Волонтери 

 Стојчевска Клаудија – координатор 

 Лечић Винокић Сњежана - заменик 

 

5) Вршњачки тим 

 Лечић Винокић Сњежана - координатор 

 Лакић Олгица – заменик 

 


