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Ред. 

Бр. 

 

Име и 

презиме 

наставника 

Час додатне 

наставе 

Час 

допунске 

наставе 

ЧОС Слободне 

активно 

сти-секција 

Дан отворених 

врата 

1.  Мирјана 

Муцић 

 

 понедељак 

5.час 

уторак 

5.час 

среда  

5.час 

Четвртак  од 

16-17, 

Среда, 2. час 

2.  Слађана 

Николић 

 

 понедељак 

5.час 

уторак, 5. 

час 

петак 5. час -четвртак 3. 

час после 

подне  

-петак 4.час 

пре подне 

3.  Снежана 

Пауновић 

 

 четвртак 5. 

час 

понедељак 

5.час 

петак 5. час четвртак од 16-

17 сати,среда 

4.час пре подне 

4.  Мира Травица 

 

 

среда, 6. час 

пре подне; 

после подне - 

претчас 

понедељак,

5. час пре 

подне; 

претчас 

после 

подне 

среда, 4. час 

пре подне; 

среда, 5. час 

после подне  

уторак, 5. 

час и пре 

подне и 

после 

подне  

Среда од 17-19 

сати сваке 

друге недеље 

5.  Наташа 

Зечевић 

 

среда, 6. час 

пре подне, 

после подне 

претчас 

петак,5. час 

пре подне, 

после 

подне 

претчас 

 

уторак, 

5.час пре 

подне, 

после подне 

претчас 

понедељак, 

5. час пре 

подне, 

после 

подне 

четвртком 

претчас 

уторак, 3. час 

пре подне 

понедељак, 4. 

час после 

подне 

6.  Добрила 

Марковић 

 

среда, 6. час 

пре подне, 5. 

час после 

подне  

понедељак,

5. час 

пре подне, 

после 

подне 

претчас 

среда, 5.час 

пре подне, 

после подне 

претчас 

петак,5. час 

пре подне, 

после 

подне 

претчас 

среда, 3. час 

пре подне 

понедељак, 3. 

час после 

подне 

7.  Татјана 

Радовић 

 

четвртак, 

6.час пре 

подне,после 

подне претчас 

уторак, .5час 

пре поддне, 

после подне 

претчас  

понедељак, 

5. час пре 

подне, 

после подне 

претчас 

среда, 5. 

часпре 

подне, 

после 

подне 

претчас 

-четвртак, 3. 

час у обе смене 

8.  Душица 

Џуверовић 

 

среда 5. час петак 5.час уторак 5. 

час 

понедељак 

6.час 

четвртак 5. час 

9.  Весна 

Дмитрић 

 

среда 5. час четвртак 

5.час 

петак 6.час уторак 4. 

час 

петак ,пре 

подне 5.час 

четвртак,1. час 

после подне 



10.  Бранка 

Вујиновић 

 

уторак, 5. час петак, 5.час среда, 6.час четвртак, 

5.час - среда, пре 

подне 5.час 

- среда , 2. час 

после подне 

11.  Сунчица 

Стојковић 

 

 5. час  

уторком 

5.час 

четвртком 

5. час 

средом 

2. час 

понедељак 

3. час среда 

* сваке прве 

недеље у 

месецу- 

четвртак у 16 

часова 

 

12.  Милан 

Филиповац 

 

/ 5. час 

уторком 

5. час 

четвртком 

5. час 

средом 

*3. час 

четвртак 

* 3. час петак 

* сваке прве 

недеље у 

месецу - 

четвртак у 16 

часова 

13. ч
а

с

о

в

а 

Александра 

Перић 

 

 5. час 

средом 

4. час 

петком 

5. час 

петком 

4. час среда 

* 4. час 

четвртак 

* сваке прве 

недеље у 

месецу - 

четвртак у 16 

часова 

 

14.  Јасмина  

Митић 

  
Петак              

5. час - 

непарна пре 

подне 

2.час - непарна 

после подне 

Уторак 

претчас 

Петак               

4.час - непарна 

пре подне 

3.час - непарна 

после подне 

 

15.  Марија 

Милићевић 

 

четвртак 6. 

час парна 

преподне 

петак 7. час 

непарна 

поподне 

понедељак 

3. час парна 

преподне  

7.час парна 

поподне (од 

19:10) 

/ петак: 4. час 

преподне и 3. 

час поподне 

16.  Весна  

Стешевић 

   среда и 

четвртак 

13:15  хор 

 

Четвртак 

4.час - непарна 

смена 

17.  Тања 

Домановић 

 

четвртак 7. 

час 

непарна смена 

петак 

претчас 

непарна 

смена 

  петак 3. час 

непарна смена 



18.  Деја Петковић 

 

 

уторак 7.час пре 

подне, 0 час 

после подне 

       /           / петак 7.час 

пре подне, 

0 час после 

подне 

Среда,4.час 

пре подне, 

3.час после 

подне - 

непарна смена 

19.  Марија 

Јовановић 

 

/ / 3. час 

понедељком 

пре подне 

0. час 

понедељко

м пре 

подне, 7. 

час 

понедељко

м после 

подне 

2. час петком у 

непарној смени 

4. час 

понедељком 

после подне 

20.  Маја 

Вучковић 

 

    петак, 4. час парна 

после подне 

21.  Александра 

Угарковић 

 

среда 6. час 

парна смена 

пре подне 

петак 6. час 

парна 

смена  

преподне 

уторак 

непарна 

смена 1.час 

поподне , 

6.час пре 

подне 

 Среда непарна 

смена 

3.час после 

подне 

4.час пре подне 

22.  Ивана Ћирић 

 

 

  уторак 13:15 четврак 

13:15 

четврак парна 

смена, 

пре подне 

6.час, поподне 

3.час 

23.  Ана Батинић 

 

 

Петак 

међусмена 

(13:15 - 14:00) 

Понедељак 

и уторак 

међусмена 

(13:15 - 

14:00) 

Понедељак 

4.час 

непарна 

преподне; 

понедељак 

4.час 

непарна 

послеподне 

/ Среда 6.час 

непарна 

преподне; 

Понедељак 

3.час непарна 

послеподне 

24.  Селма 

Ризвановић 

 

понедељак: 

7.час парна 

смена 

четвртак: 

7.час 

петак: 

претчас 

среда: 1.час 

преподне и 

6.час 

поподне 

 петак 4. час 

пре подне, 3. 

час после 

подне, парна 

смена 

25.  Сања 

Цветковић 

уторак 13-14ч. четвртак 

13-14ч. 

уторак 6.прва 

и 1.друга 

смена 

среда 13-

14ч. 

среда 4.час (у 

обе смене) 

26.  Александра 

Ранковић 

 

четвртак  

7.час 

среда 

7.час 

 

 

среда 

5.ч.преподн

е, 2.ч 

поподне 

петак 

7.час 

Драмска 

секција 

петак 

5.ч.преподне 

2.ч.поподне 

27.  Александра 

Костов 

петак 

7.час 

петак 

7.час 

среда, 1.час 

пре поне; 

среда, 6.час 

после подне 

Литерарна 

секција, 

уторак, 

7.час 

среда, 5.час 

пре подне; 

среда, 2.час 

после подне 



28.  Марија 

Давидовић 

 

среда 7. 

час,четвртак 

7. час 

   - понедељак 

парна смена - 

пре подне, 7. 

час, после 

подне предчас 

- уторак, 

непарна смена 

- 3. час 

29.  Зорица  

Гилдедовић 

 

непарна 

уторак 8 час 

преподне 

 

парна см-

понедељак 

7-поподне 

петак 0 час 

у 13:15 

 Петак преподне 

трећи час, петак 

поподне четврти 

час 

30.  Љубиша 

Младеновић 

 

четвртак: 

претчас 

понедељак:   

у13:15; 

уторак: 

претчас 

/ / петак:  

преподне 

2.час; 

поподне  5.час 

 

31.  Минка 

Милићевић 

 

среда  

претчас 

среда 7.час 

непарна 

уторак 7. 

час 

парна 

непарна см.-

понедељак 

7. час-

поподне и  

среда 1. час 

преподне 

 парна смена-

уторак 2. час-

поподне и 

уторак 5. час-

преподне. 

32.  Љиљана 

Лазић 

среда, међусмена среда, 

међусмена 
  среда 3. час, када 

је непарна после 

подне 

33.  Бојан 

Станисављевић 

 

 

Понедељак, 

међусмена 

Понедељак 

међусмена 

/ Понедељак

, 6. Ч пре 

подне и 1. 

Час по 

подне (ЧП) 

Петљк 6. Час 

парна смена 

34.  Драгица  

Зекић 

 

    2. час петком у 

непарној смени 

35.  Радмила 

Габоров 

 Среда 7.час   Четвртак: 

6.пре подне 

1.после 

подне 

Петак: 

2.час пре 

подне 

5.после 

подне (ЧП) 

Непарна смена 

-

понедељак,3.ча

с после подне 

-петак 5.час 

пре подне 

36.  Владанка 

Клипа 

 

 уторак 

претчас - 

преподне 

  непарна смена- 

четвртак 2. час 

поподне и  

5. преподне 

37.  Александра 

Зиројевић 

 

   петак, 6. 

час пре 

подне 

петак, 5. час пре 

подне 

38.  Милисав 

Павловић 

 

    петак, 3. час 

парна пре 

подне 

39.  Катерина 

Стаменковић 

 

  Петак 5.час  Среда 3.час 



40.  Маријана 

Марковић 

 

  Петак 5.час  Четвртак 2.час 

41.   
Дарина  

Пољак 

 

Петком 13.15-

14.00 

   
Петак 15.55-

16.40 

или 

10.45-11.30 

4

2

2 

Јелена 

Ранковић 

 петак 5.час среда 4. час среда 5. час 
Први четвртак 

у месецу од 16 

часова, 

четвртак-4. 

час, петак-2. 

час 

 

 

07. 09. 2022.                                       Директор школе  

                                                            Марина Мунитлак                                                  


