
 

СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 

РАСПОРЕД ТЕРМИНА ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА („ОТВОРЕНА ВРАТА“)  
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

Име и презиме Термин отворених врата 

Зорица Чубрановић Четвртак, непарна смена после подне 3. час; непарна смена 
пре подне 5. час 

Ана Марковић Парна смена пре подне, седми час, 13:15 до 14:05, непарна 
смена пре подне, први час, од 14:05 до 14:50 

Весна Којовић уторак, 4. час у непарној смени  

Данијела Љујић Парна смена пре подне - уторак, први час; парна смена после 
подне - уторак, седми час 

Љубиша Суботић Непарна смена после подне, четвртак, 15.55-16.40; 
Непарна смена пре подне, четвртак, 11.35-12.20 

Јелица Пајић парна смена пре подне петак 7. час, парна смена после подне 
петак 1. час 

Владимир Николић Четвртак, парна преподневна смена 11:35 - 12:20; парна 
поподневна 13:15 - 14:00 

Нада Поповић Парна смена пре подне, четвртак 5. час, 11:35-12:20 

Бојана Алексић Понедељак, непарна смена, 4. час пре и после подне 

Милена Ђуришић Понедељак 4. час и пре и после подне (непарна смена) 

Наташа Траиловић Поповић Среда 12:25 до 13:10 

Горан Михаиловић Уторак, парна смена, пре подне 6.час, после подне уторак 
2.час 

Дејана Поповић Уторак, парна смена пре подне 12:25-13:10; парна смена по 
подне 14:55-15:40 

Милица Гаровић Непарна смена пре подне, уторак,  6.час 12:25-13:10, непарна 
смена после подне уторак, други час 14:55-15:40 

Индира Халимић Парна смена пре подне, среда, 15:00 
Парна смена после подне, среда 16:45 

Ненад Јеремић Парна смена пре подне од 14.05 до 14.50 Парна смена после 
подне од 13.15 до 14.00 

Бојана Николић среда, парна смена: 2. час поподне, четвртак, непарна смена 
пре подне: 1. час поподне 

Виолета Влашки четвртак, непарна смена пре подне у 9.45, непарна поподне у 
17.30 

Верица Бантулић Непарна смена: среда, 5.  час пре подне, 3. час поподне 

Ангелина Јаношевић Петак, преподне 4.час, поподне 4.час 

Јасмина Назарчић Четвртак, 13:15 

Тамара Ђикановић Парна смена, четвртак, 3. час пре подне 

Катарина Петровић Понедељак - парна смена преподне 8:00 - 8:45 парна смена 
поподне 19:15-20:00  

Драгана Бељански Понедељком од 19:20 - непарна смена пре подне; петком од 
16:45 - непарна смена поподне 

Др Марко Перић Уторак, парна смена пре подне: 12:25 - 13:10; парна смена 
после подне: 14:55 - 15:40. 



 

Марија Рековић уторак (парна смена пре подне- 12:25-13:10; парна смена 
после подне- 14:55-15:40) 

Соња Тлачинац понедељак - непарна смена, поподне -16.40 -17.25; 
понедељак - непарна смена, пре подне -14.50 -15.35 

Дарко Кмезић Среда, парна смена поподне од 16:45 часова до 17:30 часова. 
Среда, парна смена преподне од 10:40 часова до 11:25 
часова.  

Марина Петровић Понедељак: непарна смена пре подне 4. час (10.40), непарна 
смена после подне 4. час (16:40). 

Александар Михајловић Понедељак: непарна смена 11:30 пре подне, 
Четвртак: непарна смена 16:00 после подне 

Радмила Грујић Понедељак: 
парна 1. час после подне 
парна 7. час пре подне 

Мирјана Зечевић Четвртак: непарна смена пре подне- 16:45; 
непарна смена после подне- 10:40 

Татјана Богојевић Парна смена, четвртак 
пре подне: 12.30 – 13.15; поподне: 19.15 – 20h  

Милица Кокотовић Уторак: 
непарна смена послеподне 3. час 
непарна смена пре подне 5. час  

Мирјана Мажибрада Уторак, 
непарна смена пре подне 3. час  
непарна смена поподне 5. час 

Ивана Теодоровић Среда, 4. час непарна смена 

Бранка Аздејковић Петак 8:00 парна пре подне, 19:20 парна поподне 

Светлана Јеремић Понедељак, непарна смена од 10:35 до 11:20 
Понедељак, парна смена од 16:55 до 17:40  

Биљана Ристић Понедељак, пре подне 11:30 непарна смена 
Четвртак, после подне 16:00 непарна смена  

Љубомир Јешић Уторак,парна поподне 19.15 
Петак,парна пре подне 11.25 

Татјана Давидовић Густард Сваке среде у смени са II и IV разредом 
пре подне 6. час  
посе подне 2. час 

Далибор Бренер Четвртак: 
непарна смена пре подне: 6 час (12:25) 
непарна смена после подне: 2. час (14:55) 

Гордана Илић Петак 8:00 парна пре подне, 19:20 парна поподне 

Миленко Јездимировић Парна смена пре подне, четвртак 12:25-13:10 
Парна смена после подне, четвртак 14:55-15:40 

Радосава Лазовић Уторак, непарна смена у 10:40 h у преподневној, или 17 h у 
поподневној смени 

Магдалена Поповић Понедељак, парна смена 
6. час преподневна смена / 2. час поподневна смена 

Тамара Симић Јаћимовски Четвртак 6. час пре подне/ 2. час по подне, парна смена 

Новица Миловановић четвртак 



 

Парна смена пре подне 8;00-8;45 
Парна смена  по подне   19;15-20;00 

Наташа Диздаревић Понедељак, непарна смена, 4. час  

Светлана Тодоровић Непарна смена-понедељак пре подне од 11:35-12:20. 
Непарна смена-понедељак  по подне од 15:55-16:40.  

Глорија Јанковић Уторком - непарна смена пре подне од 11:40-12:25, непарна 
смена по подне од 15:55 - 16:40 

Јагода Јањић петак-парна смена пре подне 11:30 и 19:20  по подне 

Ивана Данков четвртком I и  III разред пре подне  4. час,     
                     I и  III разред по подне  4. час 

Др Владимир Сремчевић Четвртак, непарна смена - четврти час пре и после подне  

Драгољуб Палевић Среда, парна смена пre подне 8:00-8:45, 
 парна смена после подне 19:20-20:00. 

Радомир Јовић Понедељак, непарна смена: први час после подне, седми час 
пре подне  

Марија Јовановић Понедељак: непарна смена пре подне 12:25-13:10; непарна 
смена после подне 14:55-15:40 

Анета Пантић Понедељак, парна смена пре подне - 5. час; парна смена 
после подне - 3. час.  

Владимир Дуковски Уторком у парној смени за време 3. часа после подне, 5. час 
пре подне  

Анђелка Ђурђевић пре подне уторак 12,00-13,00 
поподне понедељак 13,15-14,00 

Владимир Ђурђевић среда 13,15-14,00 

Дарко Петровић понедељак поподне 14:00-15:00 
четвртак пре подне   10:00-10:45 

Никола Гачић Сваке друге среде, када је парна смена поподне, од 17:30-
19:00  

Ивана Васовић Непарна смена: четвртак, 1. час после подне или 7.  час пре 
подне  

 

ДИРЕКТОР 

Мирослав Маркићевић 


