
II1 (Бранка Прекић) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК географија енглески енглески латински физичко историја ЧОС 

УТОРАК физика биологија психологија рус. / нем. српски српски  

СРЕДА енглески математика математика хемија музичко физика латински 

ЧЕТВРТАК ликовно историја рус. / нем. хемија математика физичко  

ПЕТАК географија психологија биологија грађанско српски српски верска н. 

 

Напомена: Нема измена у односу на претходни распоред 

 

II2 (Веселин Ђурковић) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК српски музичкo географија енглески енглески латински  

УТОРАК математика српски српски рус. / нем. психологија хемија  

СРЕДА грађанско биологија енглески физика психологија латински географија 

ЧЕТВРТАК хемија ликовно рус. / нем. српски физичко историја ЧОС 

ПЕТАК математика математика физичко историја биологија физика  

 

Напомена: Настава из Француског језика ће се одржавати уторком и четвртком (седми час). 



 

II3 (Драгана Ристић) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК енглески географија латински историја ЧОС физичко  

УТОРАК математика психологија биологија српски физика немачки  

СРЕДА физика психологија математика латински географија хемија музичко 

ЧЕТВРТАК математика математика хемија историја ликовно немачки српски 

ПЕТАК енглески биологија грађанско физичко српски српски верска н. 

 

 

II4 (Ивана Ускоковић) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК историја српски српски музичко латински географија  

УТОРАК биологија математика математика рус. / нем. српски физика психологија 

СРЕДА физика енглески психологија физичко латински географија  

ЧЕТВРТАК српски биологија рус. / нем. ликовно историја хемија ЧОС 

ПЕТАК грађанско енглески математика математика хемија физичко верска н. 

 

Напомена: Нема измена у односу на претходни распоред 



II5 (Ана Перишић) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК музичко енглески математика математика географија   

УТОРАК биологија рус. / нем. математика физика хемија психологија физичко 

СРЕДА српски српски физичко енглески физика физика хемија (вежбе) 

ЧЕТВРТАК историја математика математика рус. / нем. српски ЧОС  

ПЕТАК историја географија психологија биологија ликовно хемија грађ./верска 

 

 

 

II6 (Мирјана Вујичић) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК математика математика енглески географија историја ЧОС хемија (вежбе) 

УТОРАК српски рус. / нем. физика математика математика физичко  

СРЕДА биологија физика енглески психологија хемија музичко физичко 

ЧЕТВРТАК математика српски српски рус. / нем. хемија   

ПЕТАК психологија историја географија ликовно физика биологија грађ./верска 

 

Напомена: Настава из Француског језика ће се одржавати уторком и четвртком (седми час). 



IV1 (Слободанка Мусић Грубјешић) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК српски српски социологија филозофија филозофија музичко ЧОС 

УТОРАК физика математика рус. / нем. историја физичко   

СРЕДА српски српски физика социологија филозофија енглески енглески 

ЧЕТВРТАК устав историја историја математика рус. / нем. ликовно  

ПЕТАК енглески енглески српски социологија грађ./верска рачунарство физичко 

 

Напомена: Нема измена у односу на претходни распоред 

 

IV2 (Јасмина Милић) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК филозофија филозофија српски социологија енглески енглески музичко 

УТОРАК историја историја рус. / нем. физичко физика ЧОС  

СРЕДА енглески социологија српски српски физичко филозофија физика 

ЧЕТВРТАК историја устав математика математика рус. / нем.   

ПЕТАК српски српски социологија енглески грађ./верска ликовно рачунарство 

 

Напомена: Настава из Француског језика ће се одржавати уторком и четвртком (седми час). 



IV3 (Снежана Игњатовић Банацки) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК социологија историја српски српски устав енглески енглески 

УТОРАК руски физичко хемија биологија филозофија физика  

СРЕДА математика математика српски српски филозофија филозофија енглески 

ЧЕТВРТАК биологија хемија математика физичко физика руски  

ПЕТАК рачунарство социологија математика верска н. историја грађанско ЧОС 

 

Напомена: Нема измена у односу на претходни распоред 

 

IV4 (Слободан Ногавица) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК српски српски историја енглески енглески социологија физичко 

УТОРАК хемија биологија математика физика рус. / нем. филозофија  

СРЕДА социологија устав филозофија филозофија енглески српски српски 

ЧЕТВРТАК хемија рус. / нем. биологија физика математика   

ПЕТАК математика математика историја рачунарство физичко грађ./верска ЧОС 

 

Напомена: Настава из Француског језика ће се одржавати уторком и четвртком (седми час). 



IV5 (Емина Везмар Гајдош) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК биологија биологија енглески математика социологија грађанско  

УТОРАК немачки физика физичко филозофија српски српски хемија 

СРЕДА филозофија математика устав физика физика енглески  

ЧЕТВРТАК математика математика физичко немачки српски српски биологија 

ПЕТАК физика физика рачунарство хемија социологија ЧОС  

 

 

 

IV6 (Сенка Бајчета) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК енглески социологија биологија биологија математика филозофија устав 

УТОРАК физичко хемија физика физика рус. / нем. ЧОС француски 

СРЕДА математика физика социологија енглески српски српски филозофија 

ЧЕТВРТАК физичко рус. / нем. хемија математика математика биологија француски 

ПЕТАК српски српски физика физика рачунарство грађ./верска  

 

 



 I1 (Јелена Вујовић) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК српски математика физика хемија историја рачунарство рачунарство 

УТОРАК енглески латински географија грађ./верска историја ЧОС  

СРЕДА српски српски биологија физичко математика рус. / нем. ликовно 

ЧЕТВРТАК математика математика физика географија енглески музичко  

ПЕТАК биологија српски хемија физичко латински немачки руски 

 

Напомена: Нема измена у односу на претходни распоред 

 

 

I2 (Хајналка Бајор Грандић) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК физичко српски хемија рачунарство рачунарство физика историја 

УТОРАК ликовно биологија математика математика грађ./верска енглески историја 

СРЕДА физичко биологија српски српски немачки руски  

ЧЕТВРТАК музичко географија енглески физика латински ЧОС  

ПЕТАК математика математика српски латински хемија географија рус. / нем. 

 



 

I3 (Данило Њаради) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК енглески хемија физичко физика физика историја рус. / нем. 

УТОРАК математика математика српски географија грађ./верска историја француски 

СРЕДА географија хемија физичко биологија ЧОС ликовно руски 

ЧЕТВРТАК рачунарство рачунарство музичко енглески српски латински француски 

ПЕТАК српски српски немачки математика математика биологија латински 

 

 

I4 (Ксенија Бабић) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК историја математика немачки енглески физика хемија руски 

УТОРАК математика енглески латински грађ./верска српски српски  

СРЕДА биологија физичко географија ликовно хемија историја рус. / нем. 

ЧЕТВРТАК географија физика рачунарство рачунарство српски српски  

ПЕТАК физичко биологија латински математика математика музичко ЧОС 

 

 



 

I5 (Ана Влаховић) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК математика физичко енглески историја хемија физика ЧОС 

УТОРАК латински српски српски грађ./верска математика математика француски 

СРЕДА историја географија хемија немачки ликовно биологија  

ЧЕТВРТАК физика енглески српски српски рачунарство рачунарство француски 

ПЕТАК немачки физичко математика биологија музичко латински географија 

 

 

 

III1 (Соња Миловић) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК физика рачунарство историја физичко српски српски ЧОС 

УТОРАК географија ликовно биологија српски математика енглески верска н. 

СРЕДА физика немачки енглески енглески историја физичко  

ЧЕТВРТАК српски српски географија филозофија музичко енглески грађанско 

ПЕТАК филозофија историја математика немачки биологија енглески  

 



 

III2 (Љиљана Медаков Салонски) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК енглески енглески физика српски историја рус. / нем.  

УТОРАК рачунарство географија ликовно биологија српски српски грађ./верска 

СРЕДА немачки математика историја географија биологија физика физичко 

ЧЕТВРТАК филозофија музичко енглески математика српски српски ЧОС 

ПЕТАК историја филозофија физичко енглески енглески руски  

 

 

 

III3 (Снежана Драшковић) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК рачунарство енглески математика математика биологија физика српски 

УТОРАК филозофија грађанско српски енглески енглески историја  

СРЕДА хемија физика немачки историја географија   

ЧЕТВРТАК енглески физичко српски српски биологија математика математика 

ПЕТАК физика немачки филозофија географија ЧОС хемија физичко 

 



 

III4 (Младен Ђуричић) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК хемија биологија рачунарство руски физика математика математика 

УТОРАК српски ЧОС филозофија енглески географија грађ./верска историја 

СРЕДА српски српски руски физика историја математика математика 

ЧЕТВРТАК биологија филозофија физичко енглески енглески географија  

ПЕТАК српски физика енглески хемија физичко   

 

 

III5 (Мира Бјекић) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК биологија историја математика физика руски немачки ЧОС 

УТОРАК физичко филозофија математика математика хемија грађ./верска енглески 

СРЕДА немачки енглески физика историја руски географија рачунарство 

ЧЕТВРТАК физичко хемија биологија биологија филозофија српски хемија (вежбе) 

ПЕТАК математика математика географија физика српски српски  

 



 

III6 (Биљана Фемић) – распоред усвојен 12. 1. 2018. важи од 15. 1. 2018. 

ПОНЕДЕЉАК математика физика биологија биологија немачки историја  

УТОРАК српски српски грађанско филозофија енглески хемија хемија (вежбе) 

СРЕДА енглески  историја математика математика физика ЧОС географија 

ЧЕТВРТАК хемија биологија филозофија физичко математика математика  

ПЕТАК рачунарство географија физика српски немачки физичко  

 

 

 


