
Тим за ПО чине: 

 

∼ Ивица Радаковић, наставник техничког и информатичког образовања 

∼ Даница Грубић, наставник биологије 

∼ Александар Тасић, наставник српског језика 

∼ Весна Стефановић, наставник енглеског језика 

∼ Бисерка Симић, наставник физике 

∼ Десанка Младеновић, наставник математике 

∼ Сергеј Раичевић, наставник историје 

∼ Андреја Стојилковић, наставник географије 

∼ Душица Брљак, наставник српског језика 

∼ Персида Коматина, наставник ликовне културе 

∼ Валентина Антић, психолог, координатор Тима 

∼ Мира Матовић, наставник српског језика 

∼ Љиљана Милошевић, наставник српског језика 

∼ Јелена Вуловић, наставник енглеског језика 

∼ Срђан Рајковић, наставник историје 

 

 

координатор Тима: Валентина Антић 

 



 

 

 

 

Чланови стручног актива за развој школског програма: 

 

∼ Весна Ерцег, наставница енглеског језика 

∼ Предраг Стевановић, наставник разредне наставе 

∼ Десанка Младеновић, професор математике 

∼ Даница Грубић, наставница биологије 

∼ Јелена Стевановић, професор географије 

∼ Светлана Комленовић, педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чланови тима за ИО су: 

∼ Владимир Церовац, директор школе 

∼ Валентина Антић, психолог  

∼ Радмила Илић, логопед 

∼ Светлана Комленовић, педагог, координатор Тима 

∼ Мира Матовић, професор српског језика 

∼ Андреја Стојилковић, професор географије 

∼ Весна Дмитрашиновић, наставник разредне наставе 

∼ Драгана Тошев, наставник разредне наставе 

∼ Сања Марковић, наставник разредне наставе 

∼ Душица Брљак, професор српског језика 

∼ Јасмина Зиндовић, наставник разредне наставе 

∼ Бојана Плавшић-Дроњак, наставник разредне наставе 

∼ Оља Маринчевић, наставник разредне наставе 

 

координатор Тима: Светлана Комленовић  



 

 

Тим за заштиту ученика од насиља 

 

∼ Јелена Кочановић, наставник разредне наставе 

∼ Снежана Стевановић, наставник разредне наставе 

∼ Гордана Пухаловић, наставник разредне наставе 

∼ Наташа Мандић – Вигњевић, наставник разредне наставе 

∼ Слађана Грковић, наставник разредне наставе 

∼ Персида Коматина, наставник ликовне културе 

∼ Андреја Стојилковић, наставник географије 

∼ Анђелко Додер, вероучитељ 

∼ Ивана Ојданић, наставник физичког васпитања 

∼ Валентина Антић, психолог 

∼ Светлана Комленовић, педагог 

∼ Маја Вукићевић, библиотекар 

 

 

Руководилац Тима: Маја Вукићевић  

 



 

 

 

Чланови Тима за самовредновање рада школе су: 

 

∼ Марија Антић, наставник разредне наставе 

∼ Драгица Арсеновић, наставник разредне насtave 

∼ Љиљана Милошевић, наставник српског језика 

∼ Сергеј Раичевић, наставник техничког и информатичког образовања 

∼ Душанка Радовић, наставник техничког и информатичког образовања  

∼ Ивица Радаковић, наставник техничког и информатичког образовања 

∼ Арсен Миловановић, вероучитељ 

∼ Радмила Илић, логопед 

∼ Светлана Комленовић, педагог 

∼ Валентина Антић, психолог  

 

 

Руководилац Тима: Радмила Илић 


