
ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА ЧЛАНОВА ИСПИТНИХ КОМИСИЈА  

ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 2019/2020.г. 

Срски језик и књижевност  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Каришик Нада, проф. срског језика понедељак, 3.час, непарна смена 

- Голубовић Јована, проф. срског језика понедељак, 3.час парна смена 

  

Енглески језик  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Стевановић Александра, проф. енглеског Среда, 3. час парна смена 

- Столић Игор, проф. енглеског уторак, 2.час, парна смена 

3. Француски језик  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Крстић Марија, проф. француског језика среда, 3.час, непарна смена 

- Слободанка Јовановић, проф. енглеског и 

француског језика 
четвртак, 4.час, непарна смена 

  

Руски језик  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Цекић Иванка, проф. руског језика уторак, 3.час, 
парна смена 

- Раца Драгана, проф. руског језика четвртак, 2.час,  
непарна смена 

  

Немачки језик  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Хевка Милан, проф. немачког језика уторак, 5.час, 
парна смена 

- Јевђеновић Драгослава, проф. немачког 

језика 
понедељак, 5.час, парна смена 

  

Латински језик  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Јевтић Данијела, проф. латинског језика четвртак, 5.час, непарна 

- Станковић Весна, проф. латинског језика понедељак, 3.час, 
парна смена 

  

 

Психологија  

- Копривица Љиљана, председик комисије понедељак, 5. час непарна 

смена  

- Вукобрат Симонида, проф. психологије Уторак, 2.час,  
парна смена  

- Ђурић Драгана, психолог По договору 

  

Историја  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Косијер Марко, проф. историје уторак, 3.час, парна смена 

- Хофман Светлана, проф. историје понедељак 3.час,  



непарна смена  

  

Географија  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Апостоловић Гордана, проф. географије четвртак 3.час,  
непарна смена  

- Каваја Жаклина, проф. географије среда, 4.час,  
парна смена 

  

Социологија  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Миленовић Милица, проф. социологије понедељак, 5.час, парна смена 

- Матићевић Зорана, проф. устава понедељак, 3.час, парна смена 

  

Устав и права грађана  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Миленовић Милица, проф. устава понедељак, 5.час, парна смена 

- Матићевић Зорана , проф. устава четвртак, 3.час, парна смена 

  

12. Филозофија  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Ивановић Јелена, проф. филозофије Петак, 4. непарна смена 

- Матић Зоран, проф. филозофије среда, 5.час, парна смена 

  

Биологија  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Јевремовић Крстић Сандра, проф. биологије петак, 5.час, непарна смена 

- Маринковић Снежана, проф. биологије понедељак, 4.час, парна смена 

  

Математика  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Лекић Горан, проф. математике учетвртак, 3. час, парна смена 

-Жујовић Јелена, проф. математике среда, 5.час, непарна  

  

Физика  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

-Илинчић Татјана, проф. физике среда, 5.час, непарна смена 

- Станковић Биљана, проф. физике петак 3.час  
парна смена  

  

Хемија  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Ивановић Божић Драгана, проф. хемије понедељак, 4.час, непарна смена 

- Симић Полка, проф. хемије петак, 4.час, непарна смена 

      Рачунарство и информатика  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Филиповић Небојша, проф. информатике Четвртак, 2.час парна смена  

- Ђорђевић Маја, проф. информатике Уторак, 6. час, непарна смена  

  

 



18.Музичка култура  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Макевић Вукићевић Вукица, проф. музичке 

културе 
среда, 5.час, непарна смена 

- Игњатовић Петрица, проф. музичке културе понедељак, 2. час, непарна 

смена  

  

19.Ликова култура  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Дејановић Весна, проф. музичке културе петак, 5. час, парна смена  

- Ђурановић Сања, проф. музичке културе уторак, 4. час, парна смена  

  

20.Физичко васпитање  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Ђумић Биљана, проф. физичког васпитања уторак, 2.час,  
непарна смена 

-Стојановић Снежана, проф. физичког 

васпитања 
среда, 5.час парна смена 

  

  

21.Грађанско васпитање  

Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Петровић Љиљана, професор среда, 4.час, парна смена 

- Његован Младен, професор понедељак, 5.час парна смена  

22.Веронаука  

- Вукобрат Симонида, председик комисије  

- Костић Славиша, наст. верске наставе среда, 2.час, парна смена 

- Јовановић Бранислав, наст. верске наставе четвртак, 3.час непарна смена  

  

  

  

  

 

Напомена: председник испитних комисија, Симонида Вукобрат, термин отворених врата има у 

термину: уторак 3.час парна смена 

 


