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 ШКОЛСКИ ТИМОВИ 2020/21.ГОДИНА 

 

1. Стручни актив за школско развојно планирање: 

1. Ивана Живковић - наставник економске групе предмета - руководилац; 

2. Ивана Костић – школски педагог - члан; 

3. Дејан Ђурић – в.д.директора школе - члан; 

4. Марија Милиновић – наставник економске групе предмета - члан; 

5. Јана Тадић – наставник информатике - члан; 

6. Милош Ивановић – представник Савета родитеља - члан; 

7. Јасмина Павловић – представник јединице локалне самоуправе - члан; 

8. Љубивоје Пантић– представник Ученичког парламента-члан; 

 

2. Тим за самовредновање рада школе: 

1. Ивана Чолић – стручни сарадник - руководилац; 

2. Немања Јаковљевић-наставник економске групе предмета - члан; 

3. Ивана Стефановић – наставник енглеског језика - члан; 

4. Ивана Костић– педагог школе - члан; 

5. Снежана Јовановић – представник родитеља - члан; 

6. Филип Адамовић – представник Ученичког парламента - члан; 

7. Жељко Максић – представник локалне заједнице - члан; 

8. Дејан Ђурић – в.д.директора школе - члан; 

 

3. Стручни актив за развој школског програма: 

1. Ивана Костић– педагог - руководилац; 

2. Верољуб Бојичић-наставник историје - члан; 

3. Бојана Текић – наставник економске групе предмета-члан; 

4. Александар Ковачевић – секретар школе-члан; 

5. Дејан Ђурић – в.д.директора школе - члан; 

 

4. Тим задужен за предузимање активности у кризним ситуацијама: 

1. Дејан Ђурић– в.д.директора школе - руководилац; 

2. Александар Ковачевић – секретар школе - члан; 

3. Ивана Костић – педагог-члан; 
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5. Тим задужен за промоцију школе: 

1. Александар Павловић – наставник куварства-руководилац; 

2. Катарина Бељић – наставник  економске групе предмета-члан; 

3. Милутин Стојановић-наставник  практичне наставе-члан; 

4. Јана Тадић – наставник информатике-члан; 

5.    Дејан Ђурић – в.д.директора школе-члан; 

 

6. Тим за инклузивно образовање: 

 

1. Катарина Бељић – наставник економске групе предмета - руководилац; 

2. Слађана Јевремовић- наставник српског језика-члан; 

 

3. Никола Милетић – наставник математике -члан; 

 

4. Горан Гладовић – родитељ ученика-члан; 

 

5. Дејан Ђурић – в.д.директора школе-члан; 

 

7. Тим за заштиту од дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања 

1. Јелена Селенић - наставник француског језика - руководилац; 

2. Светлана Лазаревић - наставник географије-члан; 

3. Александра Јагодић - наставник биологије - члан; 

4. Драгана Петровић - наставник исхране-члан; 

5. Весна Драгићевић -представник родитеља - члан; 

6. Жељко Максић -представник локалне заједнице - члан; 

7. Љубивоје Пантић- члан Ученичког парламента - члан; 

8. Дејан Ђурић – в.д.директора школе - члан; 

 

 

8.Тим за стручно усавршавање: 

 

1.Дејан Ђурић – в.д.директора школе - члан; 

2.Ивана Костић - школски педагог - члан; 

3.Слађана Јевремовић – наставник српског језика и књижевности - руководилац; 

4.Ивана Стефановић – наставник енглеског језика-члан; 
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9.Тим за професионални развој: 

 

1.Ивана Стефановић -наставник енглеског језика – руководилац; 

2.Александар Павловић -наставник куварства – члан; 

3.Никола Милетић - наставник математике – члан; 

4.Ивана Живковић - наставник економске групе предмета – члан; 

5.Дејан Ђурић – в.д.директора школе - члан; 

 

10.Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва: 

 

1.Ђорђе Софронић –наставник физичког васпитања - члан; 

2.Марија Милиновић- наставник економске групе предмета-руководилац; 

3.Драгана Петровић-наставник исхране-члан; 

4.Светлана Лазаревић – наставник географије-члан; 

5.Денис Обрадовић- наставник услуживања-члан 

6.Јелена Селенић- наставник француског језика-члан; 

7.Весна Драгићевић– представник родитеља-члан; 

8.Предраг Живковић – представник локалне заједнице-члан; 

9.Дејан Ђурић – в.д.директора школе-члан; 

 

11.Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: 

 

1.Слађана Јевремовић –наставник српског језика и књижевности-члан; 

2.Бојана Текић- наставник економскен групе предмета - руководилац; 

3.Кристина Недељковић Лукић - наставник туристичке групе предмета-члан; 

4.Денис Обрадовић – наставник услуживања-члан; 

5.Никола Милетић- наставник математике-члан; 

6.Зорица Павловић– представник родитеља – члан; 

7.Жељко Максић – представник локалне заједнице - члан; 

8.Дејан Ђурић – в.д.директора школе – члан; 
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12. Тим за пројекте 

1. Немања Јаковљевић – наставник економске групе предмета - координатор; 

2. Катарина Бељић – наставник економске групе предмета - члан; 

3. Александар Павловић – наставник куварства - члан; 

4. Ивана Стефановић – наставник енглеског језика - члан; 

 

13.Стручно веће за области предмета: 

ДРУШТВЕНЕ  НАУКЕ: 

 

1. Верољуб Бојичић, наставник историје – руководилац; 

2. Светлана Лазаревић, наставник географије – члан; 

3. Снежана Васић-наставник психологије -члан; 

4. Марија Адамовић – наставник социологије – члан 

5.Биљана Андрић – наставник географије 

 

 

14. Стручно веће за области предмета: 

 

ЕКОНОМСКА И ТУРИСТИЧКА ГРУПА ПРЕДМЕТА: 

 

1. Марија Милиновић, наставник економске групе предмета – члан; 

2. Немања Јаковљевић, наставник економске групе предмета – руководилац; 

2. Катарина Бељић, наставник економске групе предмета – члан; 

3. Бојана Текић, наставник економске групе предмета – члан; 

4. Ивана Миловановић,  наставник економске групе предмета – члан; 

5.Кристина Недељковић Лукић, наставник туристичке групе предмета – члан; 

 

 

15. Стручно веће за области предмета: 

ЈЕЗИЦИ: 

 

1. Слађана Јевремовић, наставник српског језика – руководилац; 

2. Ивана Стефановић, наставник енглеског језика – члан; 

3. Јелена Селенић, наставник француског језика – члан; 

4.Бојана Аламеровић,наставник српског језика и књижевности; 
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16. Стручно веће за области предмета: 

ИСХРАНА, УСЛУЖИВАЊЕ, КУВАРСТВО И ПРАКТИЧНА НАСТАВА: 

 

1. Денис Обрадовић, наставник услуживања – руководилац; 

2. Драгана Петровић, наставник исхране – члан; 

4. Александар Павловић,  наставник куварства – члан; 

5. Душица Ђурковић, наставник практичне наставе; 

6. Милутин Стојановић, наставник практичне наставе; 

7. Милош Стојановић, наставник практичне наставе; 

 

17. Стручно веће за области предмета: 

ПРИРОДНЕ  НАУКЕ: 

 

1. Никола Милетић, наставник математике - члан 

2. Александра Јагодић, професор биологије – руководилац; 

3. Милена Гођевац, наставник хемије – члан; 

 

18. Стручно веће вештина и уметности: 

 

1.Јана Тадић – наставник информатике-члан; 

2.Ђорђе Софронић-наставник физичког васпитања- руководилац; 

3.Милорад Петровић- вероучитељ –члан; 

4.Марија Гајић – наставник историје уметности–члан; 

5. Слободан Недић – наставник музичког– члан 
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19. Педагошки колегијум: 

 

1. Ивана Костић-школски педагог и руководилац Стручног актива за развој школског програма; 

2. Ивана Пауновић Чолић – школски педагог и руководилац Тима за Самовредновање; 

3. Ивана Живковић – руководилац стручног актива за школско развојно планирање; 

4. Катарина Бељић – руководилац Тима за инклузију; 

5. Александар Павловић- руководилац Тима за промоцију школе; 

6. Марија Милиновић-руководилац Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва;  

7.Бојана Текић – руководилац Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе; 

8.Јелена Селенић – руководилац Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

9.Ивана Стефановић – руководилац Тима за професионални развој; 

10.Верољуб Бојичић – руководилац стручног већа друштвених наука; 

11.Александра Јагодић – руководилац стручног већа природних наука; 

12.Слађана Јевремовић – руководилац Тима за стручно усавршавање; 

13.Ђорђе Софронић – руководилац стручног већа вештина и уметности; 

14.Денис Обрадовић – руководилац стручног већа куварства, услуживања и практичне наставе; 

15. Дејан Ђурић- в.д.директора школе - руководилац педагошког колегијума; 

16.Немања Јаковљевић – руководиоц стручног већа економске групе предмета и Тима за 

пројекте 

 

 

 

 

        В.д.директора 

        ___________________ 

        Дејан Ђурић 

18.01.2021. 
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