
 

 

Р.бр. 
Име и презиме 

предметног наставника 

Додатна настава Допунска настава Секције ЧОС 
ОТВОРЕНА 

ВРАТА 

дан време дан време назив дан време дан време дан време 

1. Јелена Трошић понедељак претчас уторак претчас 
Драмска 

секција 
среда 7. час четвртак претчас среда 4.час 

2. Јелена Палавестрић 
сваки 

други 

уторак 

претчас 
сваки други 

уторак 
претчас    петак претчас 

само у 

хитним 

ситуацијама 

по 

договору 

3. Снежана Милић петак претчас четвртак претчас 
Новинарска 

секција 
понедељак 7. час среда 1. час понедељак 6. час 

4. Селена Шљиванчанин   

сваки други 

уторак и  

четвртак 

7. час / / / / / среда 7.час 

5. Биљана Вишњић среда 7. час петак 7. час English 4U 
по 

договору 
 понедељак 7. час петак 3. час 

6. Тања Тадић понедељак 7. час уторак 7. час 
Секција 

руског језика 
петак 7. час   уторак 5.час 

7. Ксенија Дрецун среда 7. час среда 7. час      понедељак 4.час 

8. Миланка Вучељић понедељак 7. час уторак 7. час      понедељак 4.час 

9. Невена Петровић 
четвртак 1. час 

сваки други 

понедељак 
претчас 

     среда 7.час 

петак 7. час четвртак 7. час 

10. Бојана Божић петак претчас 

среда и 

сваки други 

четвртак 

претчас 
Математичка 

секција 
понедељак 7. час четвртак 1. час четвртак 4.час 

11. Јелисавета Хрњаковић среда 7. час понедељак 7. час / / / среда претчас петак 3. час 

12. Снежана Николић понедељак 7. час понедељак 7. час 
Хемијска 

секција 
четвртак 7. час   понедељак 3. час 

13. Марија Милошевић уторак 7. час уторак 7. час / / / / / четвртак 3. час 

14. Тијана Морић четвртак 7. час среда претчас / / / уторак 7. час уторак 4.час 

15. Добрила Кузмановић четвртак претчас четвртак претчас Форум театар среда 7. час петак претчас уторак 4.час 

16. Светлана Петровић / / / / / /  /  уторак 5.час 

17. Биљана Смарс понедељак 7. час 
свака друга 

среда 
7. час 

Географска 

секција 
петак 7. час / / понедељак 3. час 

18. Јелена Беседић / / / / 
Авиомоделарс

тво 
четвртак 8.час понедељак 7. час понедељак 4.час 

19. Јелена Новаковић / / / / / / / / / уторак 7.час 



 

20. Душан Зарић / / / / 
Ракетно 

моделарство 
понедељак 6.час среда 1.час понедеља 3. час 

21. Данијела Живанчевић / / / / 
ХОР 

секција 
петак 7. час / / уторак 5.час 

22. Тања Ђокић / / / / / / / четвртак претчас петак 5.час 

23. Стефан Станојевић     
Кошарка 

секција 
понедељак    среда 3. час 

24. Маја Милошевић     
рукометна 

секција 
среда 8.час понедељак 7. час петак 4. час 

25. Игор Симић           
по 

договору 

26. Лела Мирковић     
Млади 

православци 

по 

договору 
   среда 5. час 

27. Огњен Томић     
Млади 

информатичар 
понедељак 8. час   среда 7.час 

28. Тамара Т. Живковић          среда 5. час 

 


