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ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  „ВУК КАРАЏИЋ“ ЖИТКОВАЦ 

Р.бр. Име и презиме наставника 
 

Тимови у школи и друга задужења на нивоу школе 

1.  Алексић Ивана Тим за професионални развој ученика – члан 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе - члан 

2.  Анђелковић Ана Тим за професионалну орјентацију – члан 
Тим клуба за учење – члан 

3.  Анђелковић Младен Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља и злостављања - координатор 
Пројектни тим „Заједно ка средњој школи“ - координатор 
Пројектни тим „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу  
У Србији, координатор  
Стручни тим за инклузивно образовање - записничар 
Тим за самовредновање рада школе - члан 
Стручни актив за школско развојно планирање – члан 
Педагошки колегијум – члан 
Тим за обезбеђивање квалитета рада установе 
Тим клуба за учење - члан 

4.  Аритоновић Новица Тим за самовредновање рада школе - члан 
Организатор избора радника и ученика школе 
Руководилац одељења у Нозрини 
Тим за професионалну орјентацију 

5.  Бабић Мирјана Стручни актив за школско развојно планирање – записничар  

6.  Бакић Никола Пројектни ИКТ тим „ Дигиталне учионице“- члан 
Координатор за електронски дневник 
Тим Еразмус – члан 
Тим за колегијалност - члан 

7.  Богдановић Љиљана Тим за професионални развој ученика – члан 
Председник разредног већа за 6.разред 
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Председник стручног већа за српски језик и књижевност 
Педагошки колегијум – члан 
Тим клуба за учење – члан 

8.  Богосављевић Дејан Тим за ООО – ментор првог циклуса 

9.  Видановић С. Јелена Пројектни ИКТ тим „ Дигиталне учионице“- координатор 
Пројектни тим „Заједно ка средњој школи“- члан 
Председник Стручног већа за математику 
Педагошки колегијум – члан 
Тим за пружање подршке новодосељеним ученицима и план подршке новим 
колегама – координатор 
Тим клуба за учење – члан 

10..  Виденовић Бранка Тим за професионалну оријентацију - члан 
Пројектни тим „Еразмус“- члан 
Председник разредног већа за 8.разред 
Тим за колегијалност – координатор 
Тим клуба за учење – члан 
Стручни тим за инклузивно образовање - члан  

11.  Гавриловић Слађана Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља и злостављања – члан 
Тим за вршњачку подршку новопридошлим ученицима – члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 

12.  Голубовић Михаела Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе - члан 
Стручни актив за школско развојно планирање – члан 
Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља и злостављања – члан 
Помоћник директора школе 
Распоред часова 
Завршни испит 
Тим за ООО – члан 
Тим клуба за учење – члан 

13.  Грујић Виолета Стручни тим за инклузивно образовање - члан 
Пројектни тим „Еразмус“- члан 
Тим  за развој међупредметних компетенција и предузетништво- члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- координатор 
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14.  Динић Милан Директор школе - руководилац 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе- члан 
Педагошки колегијум - руководилац 
Пројектни тим „Заједно ка средњој школи“- члан 
Пројектни тим  „Еразмус“- члан 
Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља и злостављања – члан 
Тим клуба за учење – члан 
Тим за колегијалност- члан 

15.  Ђорђевић Бранимир Тим за ООО - ментор трећег циклуса 
Тим за међупредметне компетенције – члан 
Пројектни тим - Еразмус , члан 

16.  Ђорђевић Виолета 
 

Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља и злостављања – члан 
Стручно веће за развој школског програма - координатор 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – члан 
Тим за самовредновање рада школе - члан 
Тим за маркетинг школе – члан 
Педагошки колегијум - члан 

17.  Ђорђевић Јасмина Стручни актив за школско развојно планирање - координатор 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе - члан 
Педагошки колегијум  
Председник разредног већа за 7.разред 
Тим за професионалну орјентацију –члан 
Тим клуба за учење – члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 

18.  Ђорђевић Љиљана Тим за међупредметне компетенције - члан 

19.  Ђурђевић Срђана Тим за међупредметне компетенције – члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 

20.  Жалац Тамара 
 

Стручно веће за развој школског програма- члан 
Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља и злостављања – члан 
Председник разредног  већа за 4.разред 
Руководилац одељења - Моравац 
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21.  Живковић Бобан Тим за колегијалност- члан 

22.  Живановић Александра Тим за ООО – координатор,андрагошки асистент 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – записничар 
Тим за колегијалност - члан 

23.  Ивковић Сашко Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља и злостављања – члан 

24.  Ињац Радица Стручни тим за инклузивно образовање – члан 
Тим за стручно усавршавање – члан 
Тим клуба за учење – члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 

25.   
Јанковић Панов Вања 

Тим за пофесионалну орјентацију – координатор 
Тим за професионални развој ученика – записничар 
Тим клуба за учење – члан 

26.   
 
Јаћимовић Александра 

Тим за међупредметне компетенције - координатор 
Пројекат „Покренимо нашу децу“- координатор 
Пројектни тим „Еразмус“- записничар 
Тим за колегијалност – члан 
Председник стручног већа разредне наставе 
Педагошки колегијум 
Руководилац одељења – Лужане 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 

27.  Китановски Гордана Тим за професионални развој ученика – члан 
Тим клуба за учење – члан 

28.  Крстић Жарко / 

29.  
Лазаревић Емина 

Тим за самовредновање рада школе - члан 
Администратор сајта,фејсбук и инстаграм странице 
Тим за маркетинг школе – члан 
Тим клуба за учење – члан 

30.  Марковић Ана Тим за самовредновање рада школе - члан 
Пројектни тим „Еразмус“- члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 
Стручно веће за развој школског програма - члан 
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31.  Марковић Мирјана Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе  - члан 
Тим за заштиту од дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања - члан 

   

32.  Марковић Јелена Тим за ООО – члан 

33.  Матејић Ивица Тим за колегијалност - члан 

34.  Милановић Весна Тим за међупредметне компетенције – члан 
Тим за професионални развој ученика - члан 
Тим клуба за учење – члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 

35.  Милановић Татјана Стручни тим за инклузивно образовање - члан 

36.  Миленовић Весна Тим за професионални развој ученика - координатор 
Тим клуба за учење – члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 

37. Милетић Марина Тим за колегијалност - члан 

38..  Милијевић Миле Стручно веће за развој школског програма – члан 
Тим за стручно усавршавање - члан 
Председник разредног већа за 2.разред 

39.  Миловановић Александра Тим за самовредновање рада школе - члан 
Тим клуба за учење- координатор 

40.  Милошевић Марко Тим за стручно усавршавање – члан 
Стручно веће физичког васпитања – председник 
Педагошки колегијум 
Тим клуба за учење(координација и прикупљање података) 

41.  Милчић Ђ.Данијела Тим за самовредновање рада школе – координатор 
Стручни актив за школско развојно планирање –члан 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе - члан 
Педагошки колегијум 
Тим клуба за учење – члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“-члан 

42.  Мирковић Ивана Тим за професионалну оријентацију – записничар 
Стручно веће музичке и ликовне културе – председник 
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Педагошки колегијум 

43.  Mитровић Соња Тим за самовредновање рада школе – записничар 
Тим за маркетинг школе – члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 

44.  Митић Оливера Стручни тим за инклузивно образовање – члан 
Тим за стручно усавршавање - записничар 

45.  Младеновић Марија Тим за колегијалност – записничар 
Стручно веће за развој школског програма - члан 

46.  Младеновић Миљана Тим за пројекат „Еразмус“ - координатор 
Тим за међупредметне компетенције  - записничар 
Тим за колегијалност - члан 

47.  Недељковић Јелена Ученички парламент - координатор 
Стручно веће за развој школског програма - записничар 
Администратор електронског летописа и сајта ученичког парламента. 
Пројекат „Читалићи“ – координатор 
Тим за маркетинг школе – члан 
Библиотека дигиталних технологија - координатор 

48.  Недељковић Миодраг Тим за међупредметне компетенције – члан 
Руководилац одељења у Г. Сухотну 
Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља и злостављања – члан 

49.  Нешић Маја Тим за маркетинг школе – члан 
Тим за самовредновање рада школе – члан 
Тим за пружање подршке новодосељеним ученицима и план подршке новим 
колегама---записничар 
Тим клуба за учење – члан 

50.  Николић Душан Тим за професионалну орјентацију – члан 
Тим за колегијалност - члан 
Стручно веће верске наставе и грађанског васпитања – председник 
Председник разредног већа 5. разреда 
Педагошки колегијум 
Тим клуба за учење – члан 
Библиотека дигиталних технологија - координатор 
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51.  Павловић Оливера Тим за стручно усавршавање – записничар 

52.  Петковић Милан Тим за професионални развој ученика – члан 
Тим за стручно усавршавање - члан 

53.  Брзаковић Јелена Стручно веће за историју и географију - председник 
Педагошки колегијум 
Тим за колегијалност – члан 
Тим клуба за учење – члан 
Тим за професионалну орјентацију –члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 

54.  Петровић Милан Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво – члан 
Тим клуба за учење – члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 

55.  Петровић Милена Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља и злостављања – члан 

56.  Петровић Даниел Тим за маркетинг школе – члан 
Тим за  колегијалност - члан 
Тим за професионални развој ученика – члан 
Стручно веће за биологију, физику и хемију – председник 
Педагошки колегијум 
Тим клуба за учење – члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 
Администратор сајта школе 

57.  Петровић Милош Администратор електронског дневника 
Стручно веће за развој школског програма – члан 
Тим клуба за учење – члан 

58.  Петровић Наташа Тим за пружање подршке новодосељеним ученицима и план подршке новим 
колегама 
Пројекат „Заједно ка средњој школи“ - записничар 
Сарадња са институцијама у НВО 
Педагошки асистент 
Стручни тим за инклузивно образовање – члан 
Тим клуба за учење- члан 
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59.  Павковић Мила Ментор другог циклуса за ООО- записничар 
Тим за маркетинг школе – члан 

60.  Поповић Миша  Тим за пројекат „Еразмус“ – члан 
Тим за маркетинг школе – координатор 
Тим кллуба за учење – записничар 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 

61.  Пешић Лазар Тим за маркетинг школе – члан 

   

62.  Радивојевић Јелена Стручно веће страних језика –председник 
Педагошки колегијум 

63.  Рајковић Александар / 

64.  Рајковић Вера Тим за међупредметне компетенције – члан 
Тим клуба за учење – члан 

65.  Ранђеловић Нина Председник школског одбора 
Наставничко веће – записничар 

66.  Станисављевић Весна Тим за стручно усавршавање – члан 

67.  Станојевић Мирјана Тим за стручно усавршавање – члан 
Тим за маркетинг школе – члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 

68.  Стефановић Данијела Тим за стручно усавршавање – координатор 
Тим за обезбеђивање квалитета рада школе – координатор 
Председник разредног већа 3.разреда 
Тим за маркетинг школе – члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 
Педагошки колегијум 

69.  Стојановић Зоран Администратор ЈИСП-а 
Стручно веће  за развој школског програма – члан 
Стручно веће ТиТ и информатике и рачунарства –председник 
Педагошки колегијум 
Тим клуба за учење – члан 

70.  Стојановић Марина Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља и злостављања – члан 
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Тим за професионални развој ученика – члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 

71.  Стојановић Анђела Стручни актив  за школско развојно планирање - члан 
Тим за пројекат „Еразмус“ – члан 
Руководилац одељења – Прћиловица 
Техничка подршка учитељицама у Прћиловици 
Тим за маркетинг школе – записничар 
Председник разредног већа 1.разреда 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 

72. Стојановић Маријана / 

73. Тодоровић Бојан Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља и злостављања – члан 

74. Токић Лидија Стручни тим за инклузивно образовање – кординатор 
Тим за заштиту ученика од дискриминације,насиља и злостављања – записничар 
Стручно веће за развој школског програма – члан 
Стручни актив  за школско развојно планирање - члан 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе – члан 
Пројекат „Заједно ка средњој школи“ - члан 
Педагошки колегијум – члан 
Тим клуба за учење – члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- стручни сарадник 

75. Димитријевић Катарина Тим клуба за учење – члан 

76. Цветковић Андрија Тим за професионални развој ученика – члан 
Тим клуба за учење – члан 
Пројектни тим „ Учимо сви заједно“- члан 
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