
РАСПОРЕД НАСТАВЕ  
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

ПРВА ГОДИНА – ДРУГИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА 
РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 14.03.2022. 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

9.00 

Предшколска педагогија – 
теорија 
др Мирсада Џаферовић 
амфитеатар 

  Књижевност за децу – 
теорија 
др Тамара Грујић 
педагошки кабинет 

 

9.50 

Предшколска педагогија – 
теорија 
др Мирсада Џаферовић 
амфитеатар 

 Развојна психологија – 
теорија 
др Јелена Мићевић 
Карановић  
педагошки кабинет 

Књижевност за децу – 
теорија 
др Тамара Грујић 
педагошки кабинет 

 

10.40 

Предшколска педагогија – 
теорија 
др Мирсада Џаферовић 
амфитеатар 

Интернет за васпитаче – 
вежбе 
др Љиљана Крнета 
информатички кабинет 

Развојна психологија – 
теорија 
др Јелена Мићевић 
Карановић  
педагошки кабинет 

Књижевност за децу – 
вежбе 
др Тамара Грујић  
педагошки кабинет 

 

11.30 

Предшколска педагогија – 
вежбе 
др Мирсада Џаферовић 
амфитеатар 

Интернет за васпитаче – 
вежбе 
др Љиљана Крнета 
информатички кабинет 

Развојна психологија – вежбе 
др Јелена Мићевић 
Карановић  
педагошки кабинет 

Књижевност за децу – 
вежбе 
др Тамара Грујић  
педагошки кабинет 

 

12.20 

Управљање односима и 
партнерство у вртићу – 
вежбе 
др Мирсада Џаферовић 
амфитеатар 

Енглески језик –  теорија 
МА Тања Бркљач 
музички кабинет  

Радионица за игру – вежбе 
др Александар Јоксимовић 
амфитеатар 

  

13.10 

Управљање односима и 
партнерство у вртићу – 
вежбе 
др Мирсада Џаферовић 
амфитеатар 

Енглески језик –  теорија 
МА Тања Бркљач 
музички кабинет 

Радионица за игру – вежбе 
др Александар Јоксимовић 
амфитеатар 

  

14.00 

 Енглески језик –  вежбе 
МА Тања Бркљач 
музички кабинет 

  Менаџмент у предшколском 
васпитању и образовању – теорија  
др Јасмина Арсенијевић 
методички кабинет 

14.50 

 Енглески језик –  вежбе 
МА Тања Бркљач 
музички кабинет 

  Менаџмент у предшколском 
васпитању и образовању – вежбе  
др Јасмина Арсенијевић 
методички кабинет 

 
  



РАСПОРЕД НАСТАВЕ  
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

ДРУГА ГОДИНА – ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА 
РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 14.03.2022. 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

9.00 

Методика развоја говора – 
теорија 
др Миланка Маљковић 
методички кабинет 

Методика ликовног 
васпитања – теорија 
др Милорад Степанов 
ликовни кабинет 

Специјална педагогија – 
теорија 
др Загорка Марков 
амфитеатар 

  

9.50 

Методика развоја говора – 
теорија 
др Миланка Маљковић 
методички кабинет 

Методика ликовног 
васпитања – теорија 
др Милорад Степанов 
ликовни кабинет 

Специјална педагогија – 
теорија 
др Загорка Марков 
амфитеатар 

 Ментална хигијена – вежбе 
др Роса Шапић 
педагошки кабинет 

10.40 

Методика развоја говора – 
теорија 
др Миланка Маљковић 
методички кабинет 

Методика ликовног 
васпитања – теорија 
др Милорад Степанов 
ликовни кабинет 

Специјална педагогија – 
теорија 
др Загорка Марков 
амфитеатар 

 Ментална хигијена – вежбе 
др Роса Шапић 
педагошки кабинет 

11.30 

Методика развоја говора – 
вежбе 
др Миланка Маљковић 
методички кабинет 

Методика ликовног 
васпитања – вежбе 
др Милорад Степанов 
ликовни кабинет 

Рачунарство у васпитно-
образовном раду – вежбе  
др Љиљана Крнета 
информатички кабинет 

 Методика упознавања 
околине – теорија 
др Наташа Милошевић 
Адамовић 
педагошки кабинет 

12.20 

 Специјална педагогија – 
вежбе 
др Србислава Павлов 
методички кабинет 

Рачунарство у васпитно-
образовном раду – вежбе  
др Љиљана Крнета 
информатички кабинет 

Креативна драма – 
вежбе 
др Милан Мађарев 
амфитеатар 

Методика упознавања 
околине – теорија 
др Наташа Милошевић 
Адамовић  
педагошки кабинет 

13.10 

 Специјална педагогија – 
вежбе 
др Србислава Павлов 
методички кабинет 

 Креативна драма – 
вежбе 
др Милан Мађарев 
амфитеатар 

Методика упознавања 
околине – теорија 
др Наташа Милошевић 
Адамовић 
педагошки кабинет 

14.00 

    Методика упознавања 
околине – вежбе 
др Наташа Милошевић 
Адамовић  
педагошки кабинет 

 
 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ  
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

ТРЕЋА ГОДИНА – ШЕСТИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА 
РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 14.03.2022. 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

9.50 

 Истраживања у предшколском 
васпитању и образовању – теорија 
др Србислава Павлов 
методички кабинет 

Методичке активности из развијања 
почетних математичких појмова – 
теорија 
др Драгана Малешевић 
методички кабинет 

  

10.40 

 Истраживања у предшколском 
васпитању и образовању – вежбе 
др Србислава Павлов 
методички кабинет 

Методичке активности из развијања 
почетних математичких појмова – 
вежбе 
др Драгана Малешевић 
методички кабинет 

  

11.30 

Методичке активности из 
музичког васпитања – 
теорија 
Слободан Балаћ, спец. 
музички кабинет 

Истраживања у предшколском 
васпитању и образовању – вежбе 
др Србислава Павлов 
методички кабинет 

Методичке активности из развијања 
почетних математичких појмова – 
вежбе 
др Драгана Малешевић 
методички кабинет 

  

12.20 

Методичке активности из 
музичког васпитања – 
вежбе 
Слободан Балаћ, спец. 
музички кабинет 

Методичке активности из физичког и 
здравственог васпитања – теорија  
др Ангела Месарош Живков 
педагошки кабинет 

Професионалне вештине – теорија 
др Драгана Малешевић 
методички кабинет 

Комуникативне способности 
савременог васпитача – 
теорија 
др Тамара Грујић 
педагошки кабинет 

 

13.10 

Методичке активности из 
музичког васпитања – 
вежбе 
Слободан Балаћ, спец. 
музички кабинет 

Методичке активности из физичког и 
здравственог васпитања – вежбе  
др Ангела Месарош Живков 
сала за физичко васпитање 

Професионалне вештине – вежбе 
др Драгана Малешевић 
методички кабинет 

Комуникативне способности 
савременог васпитача – вежбе 
др Тамара Грујић 
педагошки кабинет 

 

14.00 

 Методичке активности из физичког и 
здравственог васпитања – вежбе  
др Ангела Месарош Живков 
сала за физичко васпитање 

Професионалне вештине – вежбе 
др Драгана Малешевић 
методички кабинет 

Комуникативне способности 
савременог васпитача – вежбе 
др Тамара Грујић 
педагошки кабинет 

 

 
 


