
           Распоред допунске и додатне наставе, секција и отворених врата 2019/20. година 
 

Р.
б. 

Име и 
презиме 

Допунска 
настава 

Додатна 
настава 

Секција Отворена 
врата 

1. 
Снежана 
Јовановић  
I-1 

четвртак, пре подне 
5.час(11.35-12:20) 
четвртак, после подне 13:10 

 Петак, пре 
подне 5. час 
петак, после 
подне 13:10 

петак, пре 
подне 2.час 
петак, после 
подне 2.час 

2. 

Ивана 
Милосављ
евић 
I-2 

Четвртак, пре 
подне 5. час 
четвртак, 
после подне 13:10  

   петак,  после 
подне 3. час 

3. 
Снежана  
Сићовић 
I-3 

петак, пре 
подне 5. час 
 
петак, после 
подне претчас 

 четвртак, пре 
подне 5. час 
 
четвртак, 
после подне 5. 
час 

уторак, пре 
подне 4. час 
 
понедељак, 
после подне 5. 
час 

4. 
Ивана 
Вуковић 
I-4 

Четвртак: 
Пре подне 5. час 
После подне 
претчас  

 Петак: 
Пре подне 5. час 
После подне 
претчас 

Уторак: 
Пре подне 2. час 
После подне 5. 
час 

5. 
Горан 
Анђелић 
I-5 

уторак, пре подне 5. час 
(11.35-12.20) 
уторак, после подне претчас 
(13.10-13.55) 

 понедељак, пре подне 5. час 
(11.35-12.20) 
понедељак, пре подне претчас 
(13.10-13.55) 

уторак, пре подне 3. час 
(9.55-10.40) 
среда, после подне 5. час 
(17.35-18.20)  

6. 

Миланка 
Аврамовс
ки 
II-1 

Уторак : 
Пре подне:5.час 
После 
подне:претчас.1
3:10 
 

 Понедељак : 
Пре подне:5.час 
После 
подне:претчас13
:10 

Уторак : 
Пре 
подне:3.час(9:55-10:4
0); 
После 
подне:5.час(17:35-18.
20) 
 
 

7. 
Белинда  
Ристић 
II-2 

Уторак: 
Пре подне:5.час 
Понедељак: 
После 
подне:претчас,1
3:10 

 Петак 
Пре подне:5.час 
После 
подне:претчас,1
3:10 

Понедељак 
Пре подне:5.час 
После 
подне:5.час 



8. 
Наташа  
Чаушић 
II-3 

Пре подне: 
среда, 5. час, 11:35 
После подне: 
среда, претчас, 
13:10 

/ Пре подне: 
петак, 5. час, 11:35 
После подне: 
среда, 5. час, 17:35 

Пре подне: 
четвртак, 3. час, 
9:55 
После подне: 
понедељак, 5 час, 
17:35 

9. 

Бранисла
ва  
Бајић 
II-4 

Пре подне: 
четвртак, 5.час, 
11.35 
После подне: 
уторак, 
претчас, 13.10  

 Пре подне: 
петак, 5.час, 11.35 
После подне: 
понедељак, 
претчас, 13.10  

Пре подне: 
уторак, 4.час, 10.45 
После подне: 
понедељак,  6. 
час, 17.35  

Распоред допунске и додатне наставе, секција и отворених врата 2019/20. година 
 

Р.
б. 

Име и 
презим

е 

Допунска 
настава 

Додатна 
настава 

Секција Отворена 
врата 

10. 
Снежана  
Бандука 
III-1 

    

11. 

Мирајана 
Аврамов
ић 
III-2 

Пре подне: 
четвртак, 5.час, 
11.35 
После подне: 
четвртак, 
претчас, 13.10  

 Пре подне: 
уторак, 5.час, 11.35 
После подне: 
уторак, 
претчас, 13.10 

Пре подне: 
петак, 3.час, 9.55 
После подне: 
среда, 5.час, 17.35 

12. 
Данило  
Глигорић 
III-3 

    

13. 

Светлан
а  
Лукић 
III-4 

Пре подне: 
Среда, 5.час и 
Четвртак, 5.час. 
После 
подне:Четвртак
,5.час и Петак ,4. 
час 

 Хор 
Пре подне: 6.час 
После подне: 
5.час 

Пре 
подне:Петак , 1. и 
2.час 
После 
подне:Петак, 
1.час,14.00 



14. 

Светлан
а  
Бабић 
IV-1 

Петак, пре 
подне 5. час 
петак, после 
подне 13:15 

четвртак, пре 
подне, 5.час 

 среда, пре 
подне 12:20 
среда, после 
подне 17:30 

15. 

Светлан
а 
Гаврило
вић 
IV-2 

    

16. 
Ксенија  
Лековић 
IV-3 

После подне: 
понедељак  
претчас, 13:10  

Пре подне: 
петак, 5.час 

Пре подне: 
четвртак, 5.,час  
После подне: 
петак, претчас, 
13:10 

Пре подне: 
уторак, 2. час  
После 
подне:уторак, 2. 
час 

17. 
Ненад  
Матић 
IV-4 

среда пре 
подне 5.час 
понедељак 
после подне 
5.часp 

уторак пре 
подне 5.час 
четвртак после 
подне 5.час 

 после подне  
уторак и среда 
6.час 

18. 
Ивана  
Цицварић 
IV-5 
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Р.
б. 

Име и 
презим

е 

Допунска 
настава 

Додатна 
настава 

Секција Отворена 
врата 

19. 

Марија 
Вукобрат
овић 
боравак 

    

20. 
Славица 
Палошевић 
боравак 

    



21. 

Јелена 
Неговано
вић 
боравак 

    

22. 

Јована 
Николић 
Залетел 
Српски 
језик 

Пре подне: 
среда, 7. час, 13.15 
По подне: 
четвртак, 
претчас, 13.15 

Пре подне: 
петак, 7.час, 13.15 
По подне: 
уторак, 
претчас, 13.15 

По подне: петак, 
претчас, 13.15 

Пре подне:  
среда, 4. час 
(10.45-11.30) 
По подне: 
четвртак, 3. час 
(15.55-16.40) 

23. 

Анђелка 
Танчић 
Радосавље
вић 
Српски 
језик 8-1,2,3,4 

Четвртак 

Пре подне: 7. 
час 
После подне: 
претчас 

Понедељак 

Пре подне: 
претчас 
После подне: 
претчас 

/ 

Парна смена 
пре подне: 
среда 3. час 
(9.55-10.40) 
Парна смена 
после подне: 
среда  4. час 
(16.45-17.30) 

24. 

Драгана 
Новаковић 
Српски 
језик 

 
Пре подне: 
уторак 7. час 
После подне: 
среда 7. час 

 
Пре подне: 
среда 6. час 
После подне: 
среда претчас 

 
Пре подне: 
петак 5. час 
После подне: 
петак 6. час 

 
Пре подне: 
понедељак 3. час 
(9.55 - 10.40) 
После подне: 
петак 2. час (14.50 - 
15.35) 

25. 

Јелена 
Симовић 
Српски 
језик 

VI разред (пре 
подне) 
Уторак, 7. час 
(13.10) 
V разред (пре 
подне) 
Уторак, 6. час 
(12.25) 

VI разред (пре 
подне) 
Понедељак, 7. час 
(13.10) 
V разред (пре 
подне) 
Уторак, 5. час 
(11.35) 

 Обе смене: 
Среда 
међусмена  
(13.10 – 13.50) 

26. 

Ивана 
Томашевић 
Енглески 
језик 

6. разред (пре 
подне) 
Уторак, 6. час 12.25 
8.разред  (пре 
подне) 
понедељак 7.час 
4.разред  (пре 
подне) петак 5.час 

припрема за 
такмичење 
8.разред сваке 
среде у 13.10  

4. и 6. разред 
среда пре 
подне 6.час, 
понедељак 
после подне 
претчас 

Парна смена 
пре подне 
четвртак 2.час 
(09.55- 10.40) 
Парна смена 
после подне 
петак(16.40-17-25) 



27. 

Ана  
Стеванов
ић 
Енглески 
језик 

понедељак, 
непарна смена 
пре подне- 13.10- 
13.55 

 четвртак, 
непарна смена 
поподне 13.10-13.55 

непарна смена 
поподне: 
 петак 3. час ( 15:55 - 
16:40) 
парна смена 
поподне: 
 четвртак 3. час 
(16.10- 16.40)  

Распоред допунске и додатне наставе, секција и отворених врата 2019/20. година 
 

Р.
б. 

Име и 
презим

е 

Допунска 
настава 

Додатна 
настава 

Секција Отворена 
врата 

28. 

Јасмина  
Којанић 
Енглески 
језик 

4. разред пре подне 
уторак 6. час 
3.разред поподне  
понедељак претчас  

4.разред пре 
подне 
четвртак 6. час 
4.разред 
поподне 
четвртак 
претчас  

3.разред пре 
подне 
среда 6. час 
3.разред 
поподне 
среда претчас 

непарна смена 
поподне: 
понедељак 5. час 
(17:35-18:20) 
парна смена 
поподне: 
уторак 5. час 
(17:35-18:20) 

29. 

Ана  
Шепетков
ски 
Шпански 
језик 

 понедељак 13,15h среда ( парна 
смена 
преподне) 13,15h 

 Парна смена 
послеподне: 
понедељак 3.час 
(15:35-14:40) 
Парна смена 
преподне: 
петак 1. час 
(08:00-08:45) 

30. 

Бранкица  
Срдић 
Шпански 
језик 

5. разред среда 3. 
час поподне, 
среда 4. час 
преподне 
6. разред 
четвртак 3. час 
преподне, 
петак 
међусмена 
7.разред среда 
међусмена 

8. разред 
понедељак 
међусмена 

4. разред 
уторком, 
средом, петком 
5.час пре подне 
међусмена 
поподне 

парна смена 
поподне петак 
18:20 
непарна смена 
поподне 
четвртак 19:10 



31. 

Живослав
ка 
Петровић 
Француск
и језик 

 
понедељак 13:15 - 13 : 
55  
за обе смене 

 
среда 13 : 15 - 13 : 55  
за обе смене 

 Обе смене: 
понедељак  3. час 
(15:55-16:40) 

32. 

Оливера 
Лазаревић 
Математи
ка  

Пре подне: 
понедељак 
13:10-14:00 
После подне: 
петак 13:10-14:00 

Пре подне: 
среда  13:10-14:00 
После подне: 
среда 13:10-14:00 

 Парна смена 
пре подне: 
уторак 3. час ( 
9:55-10:40) 
Парна смена 
после подне: 
уторак 3. час 
(15:55-16:40) 

33. 

Александ
ра 
Јовановић 
Математи
ка 

среда 13.15 четвртак 13.15  Непарна смена 
пре подне - 
уторак, 12.30  
Непарна смена 
после подне - 
понедељак 19.15 

34. 

Јасна 
Благојеви

ћ 
Математи

ка 
V-1,3  VII-1,2,3 

Пре подне:  
понедељак 13:15 - 
13:55 
После подне: 
уторак 13:15 - 13:55 

Пре подне:  
Среда 13:15 - 13:55 
После подне: 
Среда 13:15 - 13:55 / 

Непарна смена 
пре подне: 
Среда 6. час (12:25 - 
13:10)  
Непарна смена 
после подне: 
Уторак 6. час (18:30 
- 19:10) 

35. 

Владанка 
Владовић 
Историја 
 

Парна смена 
после подне: 
Уторак 13:10-14 
Непарна смена 
после подне: 
Среда 13:10-14 

Парна смена 
после подне: 
Четвртак 13:10-14 
Непарна смена 
после подне: 
Петак 13:10-14 

/ 

Непарна смена 
после подне 
Понедељак 4. час 
(16:45-17:30) 
Парна смена 
после подне: 
Четвртак 2. час 
(14:50-15:35) 

36. 
Владан 
Ћулафић 
Историја 
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е 
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настава 

Додатна 
настава 

Секција Отворена 
врата 

37. 

Невена 
Влајић 
Географиј
а 

сваке недеље уторком 
13:10-14:00 

- по потреби парна смена 
поподне: 
понедељак 6. час 
(18:25-19:10) 
парна смена 
пре подне:  
уторак 6. час 
(12:25-13:10) 

38. 

Пеђа 
Војводић 
Географиј
а 

   непарна, после 
подне 4.час 
непарна, пре 
подне 8:45-9:15 

39. 

Жељка 
Клус 
Физика, 
Информат
ика 

6 и 8 разред: 
среда 13:15-13:55 
 
7 разред: парна 
пре подне 
четвртак 5. час 
парна после 
подне четвртак 
3. час 

6 и 8 разред: 
среда 13:15-13:55 
 
7 разред: парна 
пре подне 
четвртак 5. час 
парна после 
подне четвртак 
3. час 

 парна смена 
поподне:  
четвртак 6. час 
(18:25-19:10) 
непарна смена 
поподне:  
петак 4. час 
(16:45-17:30) 

40. 

Снежана 
Стојанови
ћ 
Јовановић  
Физика, 
Хемија 

6 разред - 
физика: уторак 
4.час (10.45 - 11.30); 
парна смена 
после подне 
7.разред - хемија: 
петак 3.час 
(9.55-10.40); непарна 
смена после 
подне 
8.разред - хемија: 
четврак 4.час 
(10.45 - 11.30); парна 
смена после 
подне 
8.разред - 
физика: 
четвртак 4.час 

7.разред - хемија: 
понедељак 1.час 
(14.00 - 14.45); непарна 
смена пре 
подне 
8.разред - хемија: 
понедељак 13.15; 
парна смена 
после подне 
6 разред - 
физика: уторак 
4.час (10.45 - 11.30); 
парна смена 
после подне 
8.разред - 
физика: 
четвртак 4.час 
(16.45 - 17.30); парна 

 парна смена 
поподне: 
понедељак 3. час 
(15.55 -16.40) 
 
непарна смена 
поподне: 
уторак 3. час (15.55 
-16.40) 



(16.45 - 17.30); парна 
смена пре 
подне 

смена пре 
подне 

41. 
Тања 
Марковић 
Биологија 

непарна смена 
пре 
подне:среда6.ча
с;непарна 
смена после 
подне 
понедељак 
претчас 

парна смена 
пре подне 
.четвртак4..час;
парна смена 
после 
подне:уторак 
претчас 

 непарна смена 
пре 
подне:понедеља
к 5.час;непарна 
смена после 
подне:понедеља
к 5.час 

42. 
Мирјана 
Богићевић 
Биологија 

парна смена 
четвртак 7. час 
пре подне 

парна смена 
уторак 7. час 
после подне 

 парна смена 
пре подне: 
четвртак 3. час 
(9:55-10:40) 
парна смена 
после подне: 
уторак 4. час 
(16:45-17:30) 

43. 

Горан 
Танасијев
ић 
ТИО 

 непарна смена 
пре подне: 
четвртак(13:15-14:00
) 
непарна смена 
после подне: 
четвртак (19:15-20) 

 непарна смена 
пре подне: 
петак(13:15-14:00) 
непарна смена 
после подне: 
понедељак 
(16:45-17:30) 
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44. 
Бранка 
Шкундрић 
ТИО 

  Електротехника 
и електроника 
пре подне 
понедељак 13:10 

парна смена, 
после подне 
понедељак, 5. 
час(17.35-18:20) 

45. 
Ивана 
Цмиљанови
ћ 

  Hor: četvrtkom u 13:10 парна смена пре 
подне:  
петак, 6. час (12:25 - 
13:10) 
парна смена 
после подне: 



Музичка 
култура 

петак, 2. час (14:50 - 
15:35) 

46. 

Александ
ар Јевтић 
Ликовна 
култура 

   парна смена 
преподне: 
четвртак 5. час. 
(11:35-12:20) 
 

47. 

Кристина 
Караклаји
ћ 
Ликовна 
култура 

  
                                / 

 
                               / 

 
                             / 

непарна смена 
после подне: 
среда 1.час ( 
14:00-14:45) 
непарна смена 
пре подне: 
среда 5. час ( 
11:35-12:20) 

48. 

Милун 
Бандука 
Физичко 
васпитање 

   парна смена 
пре подне:  
3. час (9:55-10:40) 
непарна смена 
поподне: 
четвртак 6. час 
(18:25-19:10)  

49. 

Маја 
Јовановић 
Физичко 
васпитање 

/ / / 

непарна смена 
после подне: 
четвртак 3. час 
(15:55-16:40). непарна 
смена пре 
подне: 
петак 3. час 
(9:55-10:40) 

50. 

Игор 
Стојанови
ћ 
Информат
ика 

   . 

51. 

Ивана 
Антонијев
ић 
Верска 
настава 

    



52. 

Невена 
Бабић 
Верска 
настава 

    

 


