
 

 

 

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 четвртак претчас среда претчас 
драмска 

секција 
уторак 7. час понедељак претчас четвртак 4. час 

2. Јелена Палавестрић 
сваког 

другог 

понедељка 

7. час 

сваког 

другог 

понедељка 

7. час      уторак 5. час 

3. Снежана Милић 
сваке 

друге 

среде 

7. час 

сваког 

другог 

уторка 

7. час 
новинарска 

секција 
четвртак 7. час уторак 1. час уторак 3. час 

4. Селена Шљиванчанин 
сваког 

другог 

уторка 

7. час 

сваког 

другог 

четвртка  

7. час      уторак  4. час 

5. Биљана Вишњић 
у договору 

са 

ученицима 

 петак 7. час English 4U 

среда/у 
договору 

са 

ученицима 

7. час понедељак 7. час понедељак 4. час 

6. Тања Тадић 
у договору 

са 

ученицима 

 понедељак 7. час 
секција руског 

језика 
уторак 7. час   понедељак  2. час 

7. Ксенија Дрецун четвртак  8. час  
среда (свака 

друга) 
8. час  

секција 

грађанског 

васпитања  

понедељак  8. час    четвртак  6. час  

8. Миланка Вучељић 
у договору  

са 

ученицима 

 

7. р. сваког 

другог 

понедељка 

6. р. сваке 

друге среде 

5. р. сваког 

другог 

петка 

претчас 

                   

7 час. 

 

7. час 

 

математчка 

секција 
уторак 7. час / / уторак 4. час 

9. Невена Петровић четвртак претчас понедељак претчас      четвртак 4. час 

10. Бојана Божић уторак претчас петак претчас    четвртак 1. час уторак  4. час 

11. Јелисавета Хрњаковић 
сваке 

друге 

среде 

7. час 
сваке друге 

среде 
7.час / / / уторак 7. час петак  5. час 

12. Снежана Николић понедељак 7. час 

сваког 

другог 

уторка 

претчас      понедељак 3. час 



 

 

13. Сузана Крстић            

14. Тијана Морић понедељак 7. час / / 

биолошко - 

еколошка 

секција 

уторак 7.час четвртак 7. час понедељак 3. час 

15. Добрила Кузмановић 
сваког 

другог 

петка 

7. час / / Дебатни клуб четвртак 7. час среда 7. час петак 3. час 

16. Светлана Петровић 
сваког 

другог 

уторка 

7. час        

уторак 

(по 

договору) 

7. час 

17. Биљана Смарс 
сваке 

друге 

среде 

7. час / / 
географска 

секција 

петак 

(сваки 

други) 

7. час понедељак 7. час понедељак 4. час 

18. Тања Радић 

у договору 

са 

ученицима  

 /  /     /  /  четвртак  3. час  

19. Славица Митровић     
саобраћајна 

секција 
четвртак 7.час петак 7. час понедељак 3. час 

20. Душан Зарић / / / / 
ракетно 

моделарство 
петак 7.час петак 6. час четвртак 5. час 

21. Данијела Живанчевић     хор среда 7. час уторак претчас петак 2. час 

22. Тања Ђокић     
ликовна 

секција 
четвртак 8.час уторак 1. час уторак 3. час 

23. Стефан Станојевић     
одбојкашка 

екција 
понедељак 8. час   четвртак 5. час 

24. Маја Милошевић     
рукометна 

секција  
уторак 8.час понедељак 8. час         среда 4. час 

25. Ивана Франовић      
секција 

верске наставе 
петак 5. час   среда 5. час 

26. Огњен Томић / / / / 
Млади 

информатичар 
Петак 8. час   среда 5. час 

 


