
Прва основна школа краља Петра II, Ужице                2016/2017                             Распоред часова за разредну наставу 
 

понедељак уторак среда четвртак петак 

 Име и 
презиме 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

1-1 Аница Лојаница срп мат сон муз дн мат срп енг физ лик - срп мат сон физ - - мат срп лик енг чос - срп мат физ изб  

1-2 
Цмиљана 
Јанковић 

срп мат сон муз - мат енг срп физ дн - срп мат сон физ лик - мат срп енг лик чос - срп мат физ изб дн 

1-3 Илија Мићевић срп мат сон физ дн мат срп муз енг - - срп мат физ изб изб дн мат срп сон лик енг - срп мат физ чос  

1-4 Зора Стевановић срп мат сон физ дн мат срп муз енг - - срп мат 
сон 

физ - - мат срп енг лик    лп - срп мат изб физ чос 

1-5 Љуба Мијатовић срп мат сон муз дн мат срп енг физ лик - срп мат 
сон 

физ - - мат срп лилк енг чос - срп мат изб физ дн 

2-1 Бојана Меденица срп мат сон физ чос мат срп енг муз дн - срп мат сон лик лик - енг мат срп физ изб - срп мат физ чп  

2-2 
Славица 
Ристовић 

муз мат срп физ чос сон срп мат енг - - срп мат лик лик физ - мат енг срп сон чп - срп мат физ изб дн 

2-3 Добрила Тешић срп мат муз физ чос мат срп енг сон дн - срп мат лик лик физ - мат енг срп сон чп - срп мат физ изб  

2-4 Нина Вукић срп мат сон муз физ мат енг срп лик лик - срп мат сон физ изб - мат срп пид енг дн - срп мат физ чос  

2-5 Мирела Лазић срп мат физ енг дн мат срп сон лик лик - срп мат срп физ изб - мат срп сон чп чос - физ срп мат муз  

2-6 
Биљана 

Богдановић 
срп мат физ сон чос мат срп муз енг дн - срп мат сон лик лик - мат срп енг физ изб -- срп мат физ чп  

3-1 Љиљана Николић срп мат енг пид муз мат срп чп физ дн - срп мат изб пид физ - мат срп физ енг - - срп мат лик лик чос 

3-2 Гордана Бућић енг мат срп пид муз срп мат чп физ дн - мат енг срп изб физ - срп мат пид физ - - мат срп лик лик чос 

3-3 Верица Гогић срп мат пид чув физ мат срп физ енг - - срп мат пид изб дн - мат срп муз лик лик - срп енг мат физ чос 

3-4 Нада Радојичић срп енг мат гв физ мат срп пид физ чп - срп мат лик лик дн - мат срп физ пид чос - срп мат муз енг  

3-5 Гордана Никовић срп мат физ еј чос мат срп пид муз физ - срп мат лик лик изб - мат срп пид физ чп - срп мат енг дн  

4-1 Вера Пековић срп мат енг муз физ мат срп пид физ дн - срп мат нт енг дн - мат срп изб пид физ - срп мат лик лик чос 

4-2 Латинка Паљак срп мат физ пид дн мат срп муз енг изб - срп мат пид физ дн - енг срп изб мат физ - срп мат лик лик чос  

4-3 Милуника Полић срп мат пид физ дн срп мат нт физ енг - мат срп пид муз дн - срп мат енг физ изб - мат срп лик лик чос 

4-4 
Радомир 

Радојичић 
срп мат пид чп енг мат срп муз физ дн - срп енг мат физ дн - мат енг пид изб физ - срп мат лик лик чос 

4-5 Милица Николић мат енг срп нт физ срп мат пид физ дн - мат срп енг физ дн - срп мат пид физ физ - мат срп лик  чос 

         Важи од ....01.09. 2016.................  до  .....................                 Директор Школе – Никола Бацетић                                                         
 


