
Основна школа „Светозар Марковић“ 

Београд, Хаџи Мелентијева 62 

 

 

                       РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

Наставни 

предмет 

Име и презиме 

наставника 
ДОПУНСКА НАСТАВА ДОДАТНА НАСТАВА 

Српски језик 
Анђелка Танчић 

Радосављевић 

понедељак 7.час, парна смена пре подне 

понедељак 7.час, непарна смена пре 

подне 

среда 7.час, парна смена пре подне 

среда 7.час, непарна смена пре подне 

Српски језик Дубравка Матовић 
уторак 7.час,парна смена пре подне 

уторак претчас, парна  после подне 

понедељак 7.час, парна смена пре подне 

четвртак претчас,парна после подне 

Српски језик 
Јована Николић 

Залетел 

уторак 7.час, непарна смена пре подне 

уторак претчас, непарна после подне 

понедељак 7.час, непарна смена пре 

подне 

петак претчас, непарна после подне 

Математика Оливера Лазаревић 
понедељак 7.час, парна смена пре подне 

понедељак претчас, парна после подне 

уторак 7.час, парна смена пре подне 

уторак претчас, парна после подне 

Математика 
Александра 

Јовановић 
уторком у 13 15 средом у 13 15 

Математика 
Јасна Благојевић 

 

понедељак- пети разред 

 претчас, непарна пре подне 

7.час,непарна после подне 

среда- седми разред 

претчас, непарна пре подне 

7.час,непарна после подне 

уторак 7.час, непарна пре подне 

претчас, непарна после подне 

Француски 

језик 

Живославка 

Петровић 
понедељак у 13 15 среда у 13 15 

Биологија 
Мирјана Богићевић 

 

четвртак 13 15, непарна пре подне 

 
четвртак 19 15, непарна после подне 



Биологија 

 
Тања Марковић 

четвртак у 13 15, парна пре подне 

среда у 13 15, парна после подне 

уторак у 13 15, парна пре подне 

петак у 13 15, парна после подне 

Хемија 

Снежана 

Стојановић 

Јовановић 

четвртак у 13 15, непарна пре подне уторак у 13 15, непарна пре подне 

Физика 

Снежана 

Стојановић 

Јовановић 

четвртак у 13 15, парна пре подне понедељак у 13 15, парна пре подне 

Физика Жељка Клус 
среда у 13 15- седми разред 

петак у 13 15- шести и осми разред 
 

Енглески језик 
 

Ивана Томашевић 

среда 6.час, парна пре подне-шести раз. 

петак у 12 45, парна после подне-осми 

раз. 

среда 7.час,парна пре подне-шести 

разред 

понедељак претчас, парна после подне 

Енглески језик 

 

Ана Стевановић 

 

среда претчас, непарна после подне петак у 13 15 

Енглески језик 
Јасмина Којанић 

 

среда 6.час, парна пре подне 

уторак 6.час, непарна пре подне 

петак 5.час пре подне четврти разред 

петак претчас, после подне четврти 

Историја Владанка Владовић 

уторак претчас, непарна смена после 

подне 

понедељак 6.час, парна после подне 

четвртак претчас, непарна после подне 

среда 6.час, парна после подне 

Историја Владан Ћулафић уторком од 13 10 до 14  

Шпански језик 

 

Бранкица Срдић 

 

понедељак у 14 50- пети пре подне 

понедељак 16 50-осми пре подне 
среда у 14, непарна пре подне 

Шпански језик,  

 

Ана Шепетковски 

 

уторком 5.и6.час , парна смена пре 

подне 
 

Географија Невена Влајић понедељком у међусмени уторком 7. час, парна смена пре подне 



Географија Пеђа Војводић 

среда, 7.час у 13:15  

 

 

понедељак, 14:45 у непарној смени 

Техничко 

образовање 
Горан Танасијевић 

понедељак 5.час, парна пре подне 

понедељак 4.час парна после подне 
 

1/1 Снежана Бандука 
петак 5.час пре подне 

понедељак претчас, после подне 
 

1/2 Мирјана Аврамовић 
понедељак 5.час пре подне 

понедељак претчас после подне 
 

1/3 Данило Глигорић 

уторак 4.час пре подне српски језик 

среда 5.час пре подне математика 

уторак 4.час после подне мат. 

четвртак 5.час после подне српски 

 

1/4 Светлана Лукић 

српски језик-понедељак 5.час, пре подне 

и 5.час после подне 

математика-четвртак 5.час пре подне и 

5.час после подне 

 

2/1 Светлана Бабић 
четвртак 5.час пре подне 

четвртак претчас, после подне 
 

2/2 
Светлана 

Гавриловић 

четвртак 5.час, пре подне 

понедељак 5.час, после подне 
 

2/3 Ксенија Лековић 
среда 6.час, пре подне 

среда претчас, после подне 
 

2/4 Ненад Матић четвртак 5.час  

2/5 Ивана Цицварић 
среда 6.час, пре подне 

среда претчас, после подне 
 

3/1 Снежана Јовановић 
четвртак 5.час, пре подне 

четвртак претчас, после подне 
 



3/2 
Ивана 

Милосављевић 

петак 5.час, пре подне 

четвртак претчас, после подне 
 

3/3 Снежана Сићовић 
уторак 5.час, пре  и после подне 

 
 

3/4 Ивана Вуковић петак 5.час  

4/1 
Миланка 

Аврамовски 

понедељк 5.час пре подне 

понедељак претчас после подне 

петак 5.час пре подне 

петак претчас после подне 

4/2 Белинда Ристић 
уторак 5.час, пре подне 

уторак претчас, после подне 

петак 5.час, пре подне 

петак претчас, после подне 

4/3 Миланка Радуловић 
понедељак 6.час, пре подне 

понедељак претчас, после подне 

уторак 6.час, пре подне 

уторак претчас, после подне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


