
РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА  

I   СМЕНА 

рб име и презиме допунска  додатна секције 

1. Снежана Ковачевић / / / 

2. Емијија Горјановић дан: понедељак   

време: 7. час 

/ / 

3. Сенка Свилар / / / 

4. Снежана Јерковић дан: понедељак   

време: 7. час 

дан: среда   

време: 7. час 

/ 

5. Љубица Лукић дан: среда   

време: 7. час 

/ / 

6. Наташа Танић по договору по договору / 

7. Жељка Влаовић / по договору / 

8. Тамара Миљанић / / / 

9. Сања Панковћ дан:  четвртак  

време: 7. час 

дан: среда    

време: 7. час 

/ 

10. Данијела Јовановић дан:  уторак 

време: 8. час 

дан: уторак 

време: 7. час 

/ 

11. Ратко Косановић дан: среда                 

време: 7. час 

дан: субота 

 време: 9:30 

/ 

12. Наташа Шкрбић дан: среда  

време: 7. час 

дан: понедељак  

време: 6. час 

/ 

13. Александар Раденовић / / дан:                 време: 

14. Александра Вученовић по договору по договору по договору 

15. Весна Марковић дан: уторак                 

време: 7. час 

дан: среда                  

време: 7. час 

дан: четвртак                 

време: 8. час 

16. Гордана Брзак дан: петак                 

време: по договору 

дан: петак 

време: 7. час 

/ 

17. Милана Лукић дан:  уторак 

време: 7. час 

дан: понедељак 

 време: 8. час 

по договору 

18. Татјана Кртинић дан: понедељак дан: среда / 



време: 7. час време: 7. час 

19. Горана Лукић дан: среда 

време: 8. час 

дан: петак 

време: 8. час 

/ 

20. Драган Аврамовић дан: субота 

време: 9:00 

дан: субота 

време: 10:00 

/ 

21. Биљана Мириловић дан:  понедељак               

време: 7:00 

дан: среда 

време: 7:00 

/ 

22. Љиљана Жижић / по договору по договору 

23. Мирјана Поповић дан: уторак 

време: 8. час 

по договору / 

24. Гордана Јерковић / дан: петак 

време: 8. час 

/ 

25. Снежана Стећук дан: уторак 

 време: 7. час 

дан:  петак               

време: 7. час 

по договору 

26. Марта Куљевацки дан: понедељак 

време: 7. час 

дан:  петак               

време: 7. час 

/ 

27. Смиљана Боциј дан: уторак 

време: 7. час 

дан: четвртак 

време: 8. час 

/ 

28. Тамара Максиновић Тот дан: уторак 

време: 7. час 

/ / 

29. Сања Миљевић дан: среда 

време: 7. час 

/ / 

30. Небојша Живановић дан: понедељак 

време: 7. час 

/ / 

31. Бранимир Сајферт дан: понедељак 

време: 7. час 

по договору / 

32. Биљана Булатовић дан: среда 

време: 12:40 

дан: петак 

време: по договору 

/ 

33. Марина Ђорђевић дан: понедељак                

време: 6:45 

/ дан: понедељак/ четвртак                

време: по договору 

34. Маја Ајбек / / / 

35. Бранко Марчета / / по договору 

36. Данило Станковић / / / 

 



 

 

 

II   СМЕНА 

рб име и презиме допунска  додатна секције 

1. Снежана Ковачевић дан: понедељак                  

време: 7. час 

/ / 

2. Емијија Горјановић дан: понедељак                  

време: 7. час 

/ / 

3. Сенка Свилар по договору дан: среда                  

време: 7. час 

/ 

4. Снежана Јерковић дан:  четвртак                

време: 0. час 

дан:  среда                 

време: 7. час 

/ 

5. Љубица Лукић / дан:  среда               

време: 0. час 

/ 

6. Наташа Танић / / / 

7. Жељка Влаовић дан: петак                 

време: 0. час 

по договору / 

8. Тамара Миљанић дан: понедељак             

време: 0. час 

/ / 

9. Сања Панковћ дан: уторак            

време: 0. час 

дан: понедељак             

време: 0. час 

/ 

10. Данијела Јовановић дан: петак                 

време: 12:15 

дан: уторак                 

време: 7. час 

/ 

11. Ратко Косановић дан:  петак                

време: 7. час 

дан:  субота                

време: 10:00 

/ 

12. Наташа Шкрбић дан: уторак                 

време: 12:00 

дан: понедељак                 

време: 6. час 

/ 

13. Александар Раденовић / / дан:                 време: 

14. Александра Вученовић дан:  понедељак                

време: 7. час 

дан:  четвртак               

време: 7. час 

по договору 



15. Весна Марковић дан: понедељак                

време: 0. час 

дан: уторак               

време: 0. час 

дан: среда              

време: 0. час 

16. Гордана Брзак / / / 

17. Милана Лукић дан: уторак                   

време: по дговору 

дан: петак                 

време: 0. час 

по договору 

18. Татјана Кртинић дан: петак                 

време: 0. час 

дан: среда                

време: 0. час 

/ 

19. Горана Лукић дан: среда                

време: 0. час 

/ / 

20. Драган Аврамовић / / / 

21. Биљана Мириловић дан: среда                

време: 0. час 

дан: петак                 

време: 0. час 

/ 

22. Љиљана Жижић / по договору по договору 

23. Мирјана Поповић / / / 

24. Гордана Јерковић / дан: петак                 

време: 0. час 

/ 

25. Снежана Стећук дан: петак                 

време: 0. час 

дан: среда                

време: 0. час 

по договору 

26. Марта Куљевацки дан: понедељак               

време: 0. час 

дан: петак                 

време: 0. час 

/ 

27. Смиљана Боциј дан: уторак              

време: 0. час 

дан: четвртак                  

време: 0. час 

/ 

28. Тамара Максиновић Тот дан: четвртак                  

време: 0. час 

дан: петак                 

време: 0. час 

/ 

29. Сања Миљевић дан: четвртак                  

време: 0. час 

/ / 

30. Небојша Живановић дан: понедељак                 

време: 7. час 

/ / 

31. Бранимир Сајферт дан: понедељак                 

време: 7. час 

по договору / 

32. Биљана Булатовић дан: четвртак                 

време: 12:45 

дан: петак                 

време: по договору 

/ 

33. Марина Ђорђевић дан: понедељак                 

време: 12:45 

/ дан: понедељак/ четвртак                 

време: по договору 



34. Маја Ајбек / / дан: уторак/ петак                

време: 12:45 

35. Бранко Марчета / / по договору 

36. Данило Станковић / / дан: петак                 

време: 12:30  

 


