
РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА

НАСТАВНИК
Допунска настава Додатна настава Секције

ТЕРМИН 1 УЧИОНИЦА ТЕРМИН 2 УЧИОНИЦА ТЕРМИН УЧИОНИЦА ТЕРМИН УЧИОНИЦА

1 АНТАНАСИЈЕВИЋ ИЛИЋ 
ДУШИЦА 34-мат, четвртак 0.час пре подне, 8.час после подне 9 14,15,16,17-инф, уторак 0.час пре подне, 8.час 

после подне
кабинет 

информатике По договору, on-line EDMODO

2 БАЈИЋ ДАРКО среда 3. час пре подне непарна смена (за ученике другог 
разреда) учионица 4 четвртак 3.час после подне парна смена (за 

ученике првог и трећег разреда) учионица 4

3 БЕГОВИЋ МИМА

4 БЈЕКОВИЋ МАРИЈАНА  понедељак : пре подневна смена  14.00 - 14.45 : 
послеподневна смена 13,00-13,45

5 БОГДАНОВИЋ САША

6 БОГИЋ-ИЛИЋ ОЛГА понедељак 8/0 час понедељак непарна смена поподне 8. час и 
четвртак парна смена поподне 8. час

7 ВИДЕНОВИЋ МИРЈАНА непарна смена среда, 8. час после подне, 
парна смена, петак, 7. час пре подне

понедељак, непарна смена, 8. час после 
подне по договору

8 ВРАЧАР ДРАЖЕН

9 ВУКАДИНОВИЋ 
СНЕЖАНА

Први разред, трећи разред, понедељак , среда, поподневна 
смена, предчас,  13.10

трећа година, понедељак, преподневна 
смена, 8.час библиотека

10 ВУКОВИЋ МОМЧИЛО по договору фискултурна 
сала

11 ВУЛОВИЋ ЖЕЉКО уторак послеподневна смена 8. час

12 ГАВОВИЋ БИЉАНА 1.разред, понедељак послеподне 8.час кабинет 
биологије 3.разред, уторак после подне 8.час четвртак, после подне 8. час и у договору 

са ученицима
кабинет 

биологије

13 ГЊАТОВИЋ ДРАГИЦА 1. разред: понедељак после подне претчас кабинет 
информатике 3. разред: среда после подне претчас кабинет 

информатике
припрема за такмичење у договору са 
ученицима

14 ГРБИЋ ФИЛИП среда, 8. час, односно  предчас (само за 
матуранте)

школска 
библиотека

15 ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА припрема за такмичење у договору са 
ученицима

16 ЂУРОВИЋ ПУТНИК 
ЛИДИЈА 1. разред, четвртак, претчас у послеподневној смени кабинет за 

стране језике 4. разред, четвртак, 7. час у преподневној смени кабинет за стране 
језике

припрема за такмичење у договору са 
ученицима

17 ЂУРОВИЋ ПУТНИК 
ЛИДИЈА

18 ЕРЕМИЈА НАДА понедељак 8. час, поподне, 4. разред учионица бр 2  петак 8. час поподне, други разред учионица бр 1 припрема за такмичење у договору са 
ученицима

19 ЖИВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА уторак 8.час у преподневној смени, допунска за  други разред библиотека четвртак 8. час у преподневној смени, допунска за 
четврти разред библиотека припрема за такмичење у договору са 

ученицима

20 ЖИВАНОВИЋ КАТАРИНА четвртак претчас у преподневној смени учионица бр. 

21 ЗДРАВКОВИЋ НЕНАД Уторак, парна смена, 8. час после подне (четврти разред) кабинет 
информатике Среда, непарна смена, 8. час после подне (I8) кабинет 

информатике у договору са заинтересованим ученицима кабинет 
информатике

22 ЗОРНИЋ МАРИЈА

23 ИВАНОВИЋ МАРКО петак од 13 до 14 часова
службени мејл петак од 13 до 14 часова службени мејл

24 ИЛИЋ ИСИДОРА 8. час среда, поподневна смена 5 претчас среда, преподневна смена 5

25 ИЛИЋ МИРЈАНА 2 час после подне, када је трећа година пре подне кабинет претпречас када је трећа поподне, петак кабинет уторак 8 час када четврта иде после подне по договору са ученицима

26 ИСАИЛОВИЋ СЛАЂАНА Пинедељак 8 час у преподневној/0 час у 
послеподневној парној смени

мејлом/библиоте
ка уторак, парна смена, 0/8 час котларница

27 ЈАГОДИЋ ЈЕЛЕНА понедељак, преподневна смена (први и трећи разред)претчас, 
четвртак 8.час (четврти разред) учионица бр.1 уторак, претчас (четврта година) учионица 14. четвртак. претчас, преподневна (прва и 

трећа). патак 8.час, преподневна (четврта 
година) 

библиотека У преподневној смени-среда 8.час, у 
поподневној-понедељак 8.час котларница
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28 ЈЕЛИЋ ДРАГАНА среда 8, час пре подне кабинет хемије уторак, 7. час после подне кабинет хемије петак, 8. час пре подне, претчас -после 
подне

слободна 
учионица

29 ЈЕЛИЋ РАДОЈЕ среда, непарна смена 7.час преподне фискултурна 
сала

30 ЈОВАНОВ МАРИЈАНА 1. разред -среда 8. час пре подне, претчас после подне 5 3. разред-четвртак 8. час пре подне, претчас после 
подне 5

31 ЈОВАНОВИЋ ТИЈАНА 1. и 3. разред: уторак - 8. час у преподневној смени или 
претчас у поподневној смени мала код сале 2. и 4. разред: уторак или четвртак - 7. час у 

преподневној смени мала код сале уторком или четвртком, 8. час пре подне у 
договору са ученицима

32 КАРАЏИЋ НАТАША четвртак претчас у парној смени после подне слободна 
учионица

33 КЕКИЋ МИЛЕНА трећи разред, понедељак, друга смена, после наставе учионица 3 први разред, петак, друга смена, после наставе учионица 10 трећи разред, четвртак, друга смена, после 
часова учионица 3

34 КНЕЖЕВИЋ АНА петак, непарна смена, претчас и 8. час котларница уторак, непарна смена, претчас и 8. час котларница 

35 КРАЉ МАРИЈА субота и недеља, путем електронске поште субота и недеља, путем електронске поште припрема за пријемне испите понедељком, 
када је парна смена после подне претчас 
или када је парна смена преподне први час 
у послеподневној смени

котларница по договору, зависи од екипа и броја 
учесника.

котларница или 
по договору

35 ЉУБИСАВЉЕВИЋ 
ЈАСМИНА

уторак пре подне, сваке друге недеље, 
парна смена 6. и 7. час, први разред библиотека петак непарна смена пре подне у 7:00 и 

петак непарна смена поподне 8. час учионица бр.2

37 МИЛЕНКОВИЋ 
МАРИЈАНА уторак 1. час после подне уторак 7 час пре подне/претчас

38 МИЛЕНКОВИЋ 
СЛАЂАНА петак,7 час преподне учионица 12 понедељак,7.час поподне учионица бр.6

39 МИТРОВИЋ ИВАНА средом 8.час или претчас у супротној смени

40 МЛАДЕНОВИЋ 
БОРИСЛАВ четвртком, 8. час у послеподневној смени 6 четвртком, претчас, у преподневној смени 6 субота, по договору библиотека

41 МЛАДЕНОВИЋ ИГОР понедељак, 8.час у преподневној смени кабинет физике понедељак, претчас у послеподневној смени кабинет физике

42 НЕШИЋ ЂОРЂЕ 1. разред - понедељак, претчас (послеподневна смена), 
3. разред - четвртак 8 час (послеподневна смена) библиотека 1. разред - понедељак, 8. час (преподневна смена), 

3. разред - четвртак, претчас  (преподневна смена) 4 Уторак, 8. час (преподневна смена) кабинет физике

43 НИКОЛИЋ ДАВОР парна 7. час по подне кабинет понедељак парна 7 и 8, час по подне кабинет петак непарна 7. час пре подне кабинет петак, непарна 8. час по подне или по 
договору кабинет хемије

44 ОБРАДОВИЋ ИВАНА ИТ смер 1. година, уторак преподне 8.час кабинет ИТ смер 1. година, уторак послеподне претчас кабинет ИТ смер 2.година, среда и четвртак у 
послеподневној смени  8.час кабинет

45 ОЗИМЕЦ ЛАЗАР Прва год./трећа год. : петак /понедељак - претчас 
када је настава после подне 

Прва год./трећа год. : петак/понедељак 
 8. час када је настава пре подне 

46 ПАВЛОВИЋ НАТАША Први разред: уторак 8. час  поподне
Други разред: понедељак 8. час поподне 8 По договору online ( EDMODO) Први разред: уторак, 8 час поподне, други 

разред: понедељак 8. час, поподне 8

47 ПЕРОВИЋ МИРЈАНА четвртак,седми час када је парна смена 
после подне или по договору библиотека

48 ПЕТРОВИЋ ПЕРУНИКА 3.год. петак 5.час после подне парна смена, 
2. год.среда 8.час, парна смена после подне  котларница котларница или 

по договору

49 ПОПОВ ДУШАНКА четвртак од 14-15:30, када је парна смена 
пре подне библиотека

50 РАДОСАВЉЕВИЋ 
ЈАСМИНА Трећи разред среда 7. час поподне 7 Први разред 8. час поподне Први разред 8. час поподне 13 уторак 13- 14 котларница или 

по договору

51 РАДОСАВЉЕВИЋ САЊА уторак 8. час/претчас библиотека понедељак 8. час/претчас

52 РАЈИЋ СНЕЖАНА четвртак, 8 час хемијска 
лабораторија четвртак 7. и 8. час (пре подне) хемијска 

лабораторија

53 РАЈКОВИЋ МИЛИЦА

54 РАНКОВИЋ ВЕСНА
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55 РИБИЋ РЕКАНОВИЋ 
ДАНИЈЕЛА четвртак, после подне 2. час за непарну смену библиотека четвртак, 4. час у непарној смени библиотека по договору

56 САВИЋ АЛЕКСАНДРА среда, после подне 8 час, допунска за други разред среда, пре подне, претчас петак, после подне 8 час

57 СРЕЈИЋ КАТАРИНА уторак, четвртак у 20,15. фискултурна 
сала

58 ТЕОФИЛОВИЋ ТОМИЋ 
СНЕЖАНА

Уторак, пре подне 8. час, парна, допунска за 
други разред.

59 ТОДОРОВИЋ ДРАГАНА уторак 7 час у непарној смени 1 час у послеподневној непарна смена

60 ТОМЧИЋ ЖАНЕТА средом претчас у послеподневној смени-допунска за први разред библиотека понедељком 8.час у послеподневној смени,допунска 
за трећи разред библиотека

61 ЋИРИЋ ВУКАШИН четвртком 8. час после подне кабинет По договору online ( EDMODO) Викендом по договору кабинет

62 ЋУЗОВИЋ ДАНИЈЕЛА Понедељак 8. час после подне, кабинет Понедељак 7 час пре подне кабинет Четвртак 8. час после подне кабинет

63 ХРЊАК МАРИЈАНА среда 3.час у непарној смени кад су пре подне и 5.час када су 
поподне библиотека среда 4.час непарна смена библиотека

64 ЦВИЈОВИЋ ТИЈАНА парна смена пре подне петак 8. час мала поред сале парна смена после подне петак 0. час мала поред сале

65 ЦРНОГОРАЦ 
АЛЕКСАНДРА уторак пре подне претчас пре подне петак претчас, после подне 

петак 8.

66 ШАБОВИЋ САЊА 2. разред
Пре подне: уторак 8. час; Поподне: четвртак 8. час

кабинет 
информатике 2

18
Поподне: уторак претчас

кабинет 
информатике 2

67 ШНЕБЛИЋ МИРОСЛАВ 1. разред: Пре подне четвртак 14:50-15:35 ; после подне 
четвртак 12:15-13:00 кабинет 2. разред: пре подне понеддељак 14:50-15:35 ; 

после подне понедељак 12:15-13:00 кабинет договор кабинет

68 ШТУЛИЋ ЈЕЛЕНА 3. разред, 8.час пре подне кабинет 
биологије 3. разред, 8.час после подне кабинет

69 ШТУЛИЋ ЈЕЛЕНА 3. разред, 8.час пре подне кабинет 
биологије 3. разред, 8.час после подне кабинет


