
 

РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЗА НАСТАВНИКЕ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

ОШ “ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“ 
ПОСЛЕ ПОДНЕ – ДРУГА НЕДЕЉА У МЕСЕЦУ 

 

  среда шетвртак 
Име и презиме 

наставника 
Наставни предмет Време Местп пдржаваоа Време Местп пдржаваоа 

Маја Дрпбоак-Басалић 
наставник српскпг 

језика и коижевнпсти 
/ / 1600-1700 

кабинет за српски језик 
2 

Драгана  Бпбић 
наставник српскпг 

језика и коижевнпсти 
/ / 1600-1700 

кабинет за српски језик 
1 

Лидија  Дпбращинпвић 
наставник српскпг 

језика и коижевнпсти 
1600-1700 

кабинет за српски 
језик 1 

/ / 

Ана  Петрпвић 
наставник енглескпг 

језика 
1600-1700 

кабинет за енглески 
језик  

/ / 

Марина Здравкпвић-
Бпцић 

наставник енглескпг 
језика 

/ / 1630-1730 
кабинет за енглески 

језик 

Таоа  Гоидић 
наставник францускпг 

језика 
1600-1700 

кабинет за 
француски језик 

/ / 

Миљана   Ппппвић 
наставник францускпг 

језика 
/ / 1630-1730 

кабинет за француски 
језик 

Зпран   Тпмљенпвић 
наставник ликпвне 

културе 
/ / 1600-1700 збпрница 

Светлана   Секулпвић 
наставник ликпвне 

културе 
/ / 1600-1730 збпрница 

Лепа   Петкпвић 
наставник музишке 

културе 
/ / 

1600-1700 кабинет за математику 2 



 
 
 
 
 
 
 
 

Мија    Пајантић наставник истприје / / 1600-1700 кабинет за истприју 
Јавпрка   Јакпвљевић наставник гепграфије / / 1600-1700 кабинет за гепграфију 

Татјана   Малича 
наставник математике 

и инфпрм. и 
рашунарства 

1600-1700 
кабинет за 

математику 2  
  

Радпје    Бјелакпвић наставник математике / / 16-17 кабинет за математику 1 

Драгана   Кпмарица 
наставник математике 

и инфпрматике и 
рашунарства 

1600-1700 
кабинет за 

математику 1 
/ / 

Дејана  Гржетић наставник биплпгије 1700-1800 кабинет за биплпгију   

Милеса  Благпјевић наставник биплпгије 1600-1700 кабинет за биплпгију / / 

Јелена Шипрага-Љевар наставник хемије / / 1600-1700 
кабинет за физику и 

хемију 

Ана   Бпсанац наставник физике 1600-1700 
кабинет за 

физику/хемију 
  

Александар   Павлпвић наставник ТИО 1600-1700 кабинет за ТИО / / 

Нада  Видакпвић наставник ТИО / / 1700-1800 кабинет за ТИО 

Биљана    Мандинић 
наставник физишкпг 

васпитаоа 
/ / 1600-1700 

кабинет физишкпг 
васпитаоа 

Мпма  Ћургуз 
наставник физишкпг 

васпитаоа 
1600-1700 

кабинет физишкпг 
васпитаоа 

/ / 

Бпжидар    Павлпвић 
наставник верске 

наставе 
/ / 1600-1700 збпрница  



 

Расппред птвпрених врата 1,3. и 4. недеље у месецу наставника 
предметне наставе 

 * пријем рпдитеља ће бити у збпрници щкпле и у „малпј збпрници“ –прпстприја на првпм 
спрату на крају хпдника  

 

 понедељак уторак среда четвртак петак 

1.час   Лидија 
Дпбращинпвић 

  

2. час  Ана Петрпвић   Зпран 
Тпмљенпвић 

3. час Јавпрка 
Јакпвљевић 

Јелена Шипрага Александар 
Павлпвић 

Биљана 
Мандинић 

-Маја Басалић 
Дрпбоак 
- Драгана Бпбић 

4. час  - Дејана Гржетић 
- Ана Бпсанац 
- Радпје 
Бјелакпвић 

Драгана 
Кпмарица 

-Лепа Петкпвић 
-Марина 
Здравкпвић 

Таоа Гоидић 

5. час  Татјана Малича Светлана 
Секулпвић 

Мија Пајантић  

6. час  Нада Видакпвић  -Мпма Ћургуз 
-Бпжидар 
Павлпвић 

 

 


