
Предметни наставник Разред и 

одељење 

Термин одржавања додатне 

наставе 

Термин одржавања допунске 

наставе 

Мирјана Марковић 8/1,2,3    и     6/1,2 

 

петком 7. час преподневна смена 

(осмаци) 

средом - претчас поподневна смена 

(шестаци) 

Снежана Костић Хавари пети разред 5-

2,5-4,5-5 

 

осми разред 8-4 

сваког другог петка у 13:20 

 

сваког другог уторка и четвртка  у 

12:30 непосредно у школи или 

преко google учионице 

сваке друге среде у 13:20 

 

сваког другог уторка у 13:20 

припремна настава сваког другог  

четвртка у 13:20 

Наташа Станојковић 7/1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

5/1 

петак, 12:30-13.50, сваке друге 

недеље, поподневна смена; 

додатне консултације и вежбање: 

мудл платформа и гугл учионица у 

договору са ученицима 

 

 

/ 

уторак, 12:30-13.50, сваке друге 

недеље, поподневна смена 

 

 

 

 

среда, 13:00-13.15, сваке друге 

недеље, поподневна смена 

Драгана Цукић 5/3  

 

6/3,4 

 

 

Гугл мит у договору са ученицима  сваке друге среде у 13.15 сваке  

 

друге среде у 13.15 

Оливера Цветковић 7 

5 

 Сваки други уторак двочас од 

12:30 

У преподневној смени средом 7. 

час и у послеподневној смени 

четвртком у 12:30. 

Оливера Томић  
 

  

Драгана Бајчета  8 
 

сваки други уторак када је парна 

смена послеподне на настави у 

10:00 путем Гугл мита 

Сваки други понедељак у 

преподневној смени у 7:20 



Сваки други понедељак у 

послеподневној смени у 11:35 

путем Гугл мита. 

Милена Кићовић 5 и 7  
 

У договору са наставницом Понедељак  12:25 

Понедељак 7:20 

Јоца Стојков  
 

  

Јелена Поповић 8 1,2,3,4 ; 7 2,3 Четвртак 13 15–14 00; када је осми 

разред пре подне, а седми после 

подне 

 

Светлана Дељанин 5, 7   сваког другог уторка када су 

поподневна смена у 13:15 

Наташа Вучелић  

7,5-1 

среда, када је непарна смена 

поподне на настави у 13:15 

 

Наташа Табаковић 6,7,8 Уторак 14 : 00 Четвртак 13:10 

Биљана Тадић 7 

 

8 

 Среда 12.20 VII у послеподневној 

смени - онлајн  

Четвртак 12.20 VIII у 

послеподневној смени- онлајн 

Ирена Пердух 6/1, 6/2, 6/3 

8/1, 8/3 

среда 12.30 - 14.00 

среда 12.30 - 14.00 

уторак 12.30 - 14.00 

четвртак 12.30 - 14.00 

Немања Танић 7 

5 

Петак: 13:10 

Уторак: 13:10 

Среда 13:10 

Четвртак 13:10 

Нина Вукашиновић 5 
 
6 
 
8 
 

У договору са ученицима путем 

Гугл мита 

четвртак  у 13:15 када је  непарна 

смена поподне на настави 

среда 13:15 када је парна смена 

поподне на настави 

петак 7. час у преподневној смени 

– припремна настава 

 

Анђелка Мустур  

5/2,4 

четвртак  13:05 уторак 13:05 – претчас  



Александра Јанковић Радић  

6,7,8 

среда 13:15 када је парна смена 

послеподне  

 

 


