
РАСПОРЕД НАСТАВЕ  
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

ПРВА ГОДИНА – ПРВИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА 
РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 3.10.2022. 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

9.00 

Општа педагогија – 
предавања  
др Мирсада Џаферовић 
амфитеатар 
 

  Српски језик са културом говора 
предавања 
др Тамара Грујић 
педагошки кабинет 

 

9.50 

Општа педагогија – 
предавања  
др Мирсада Џаферовић 
амфитеатар 
 

Музички практикум – вежбе  
Слободан Балаћ, спец. 
музички кабинет 

 Српски језик са културом говора 
предавања 
др Тамара Грујић 
педагошки кабинет 

Телесни развој и 
здравствено васпитање - 
предавања  
др Роса Шапић 
амфитеатар 

10.40 

Општа педагогија – вежбе 
1. група 

МА Ана Вукобрат 
амфитеатар 
 

Музички практикум – вежбе  
Слободан Балаћ, спец. 
музички кабинет 

Општа психологија – 
предавања  
др Јелена Блануша 
педагошки кабинет 

Српски језик са културом говора 
предавања 
др Тамара Грујић 
педагошки кабинет 

Телесни развој и 
здравствено васпитање - 
предавања  
др Роса Шапић 
амфитеатар 

11.30 

Општа педагогија – вежбе 
2. група 

МА Ана Вукобрат 
амфитеатар 
 

Физичко васпитање – вежбе  
др Зоран Мијић 
сала за физичко  васпитање 

Општа психологија – 
предавања  
др Јелена Блануша 
педагошки кабинет 

Српски језик са културом говора 
Вежбе, 1. група 
др Тамара Грујић 
педагошки кабинет 

Телесни развој и 
здравствено васпитање – 
вежбе, 1. група 
др Роса Шапић 
амфитеатар 

12.20 

 Физичко васпитање – вежбе  
др Зоран Мијић 
сала за физичко  васпитање 

Општа психологија – 
предавања  
др Јелена Блануша 
педагошки кабинет 

Српски језик са културом говора 
вежбе , 1. група 
др Тамара Грујић 
педагошки кабинет 

Телесни развој и 
здравствено васпитање – 
вежбе, 2. група 
др Роса Шапић 
амфитеатар 

13.10 

  Општа психологија – вежбе 
(обе групе) 
др Јелена Блануша 
педагошки кабинет 

Српски језик са културом говора 
вежбе, 2. група 
др Тамара Грујић 
педагошки кабинет 

 

14.00 

   Српски језик са културом говора 
Вежбе, 2. група 
др Тамара Грујић 
педагошки кабинет 

 

14.50 
   Сценска уметност – вежбе 

др Милан Мађарев 
амфитеатар 

 

15.40 
   Сценска уметност – вежбе 

др Милан Мађарев 
амфитеатар 

 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ  
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

ДРУГА ГОДИНА – ТРЕЋИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА 
РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 3.10.2022. 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 
9.00      

9.50 

Методика васпитно-образовног 
рада - вежбе  
др Србислава Павлов 
педагошки кабинет 

   Основе музичке писмености – 
предавања  
др Кристина Плањанин Симић 
музички кабинет 

10.40 

Методика васпитно-образовног 
рада - вежбе  
др Србислава Павлов 
педагошки кабинет 

  Од играчке до рачунара – 
предавања  
др Љиљана Крнета 
информатички кабинет 

Основе музичке писмености – 
предавања  
др Кристина Плањанин Симић 
музички кабинет 

11.30 

Методика васпитно-образовног 
рада - предавања 
др Миланка Маљковић 
методички кабинет 

Музичка радионица  
Слободан Балаћ, спец.  
музички  кабинет 

Социологија - предавања  
др Ивана Петковић 
амфитеатар  

Од играчке до рачунара – 
предавања  
др Љиљана Крнета 
информатички кабинет 

Основе музичке писмености – 
предавања  
др Кристина Плањанин Симић 
музички кабинет 

12.20 

Методика васпитно-образовног 
рада - предавања 
др Миланка Маљковић 
методички кабинет 

Музичка радионица  
Слободан Балаћ, спец.  
музички  кабинет 

Социологија - предавања  
др Ивана Петковић 
амфитеатар 

Од играчке до рачунара – вежбе  
др Љиљана Крнета 
информатички кабинет 

Основе музичке писмености – 
вежбе  
др Кристина Плањанин Симић 
музички кабинет 

13.10 

 Стручни енглески језик  - 
вежбе 
МА Тања Бркљач 
учионица 3 

Социологија – вежбе 
др Ивана Петковић 
амфитеатар 

Од играчке до рачунара – вежбе  
др Љиљана Крнета 
 информатички кабинет 

 

14.00 

 Стручни енглески језик  - 
вежбе 
МА Тања Бркљач 
учионица 3 

   

14.50 
  Психологија дечје игре – вежбе 

др Јелена Блануша 
педагошки кабинет 

  

15.40 
  Психологија дечје игре – вежбе 

 др Јелена Блануша 
педагошки кабинет 

  

 
 
 
 
 



РАСПОРЕД НАСТАВЕ  
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

ТРЕЋА ГОДИНА – ПЕТИ СЕМЕСТАР – ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА 
РАСПОРЕД ВАЖИ ОД 3.10.2022. 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

9.00 

Методичке активности из 
развоја говора – 
предавања 
др Миланка Маљковић 
методички кабинет 

  Методичке активности из 
упознавања околине – 
предавања 
др Данијела Радловић Чубрило 
методички кабинет 

 

9.50 

Методичке активности из 
развоја говора – вежбе 
др Миланка Маљковић 
методички кабинет 

Методика физичког и здравственог 
васпитања - вежбе 
др Ангела Месарош Живков 
педагошки кабинет 

Методика развијања почетних 
математичких појмова – 
предавања 
др Драгана Малешевић 
методички кабинет 

Методичке активности из 
упознавања околине – вежбе 
др Данијела Радловић Чубрило 
методички кабинет 

 

10.40 

Методичке активности из 
развоја говора – вежбе 
др Миланка Маљковић 
методички кабинет 

Методичке активности из ликовног 
васпитања – предавања 
др Милорад Степанов 
ликовни кабинет 

Методика развијања почетних 
математичких појмова – 
предавања 
др Драгана Малешевић 
методички кабинет 

Методичке активности из 
упознавања околине – вежбе 
др Данијела Радловић Чубрило 
методички кабинет 

 

11.30 

Основе инклузивног 
васпитања и образовања 
– предавања 
др Србислава Павлов 
педагошки кабинет 

Методичке активности из ликовног 
васпитања – вежбе 
др Милорад Степанов 
ликовни кабинет 

Методика развијања почетних 
математичких појмова – 
предавања 
др Драгана Малешевић 
методички кабинет 

Методика музичког васпитања - 
предавања 
Слободан Балаћ, спец. 
методички кабинет 

Дечја антропологија – вежбе 
др Наташа Милошевић Адамовић 
педагошки кабинет 

12.20 

Основе инклузивног 
васпитања и образовања 
– вежбе 
МА Ана Вукобрат 
педагошки кабинет 

Методичке активности из ликовног 
васпитања – вежбе 
др Милорад Степанов 
ликовни кабинет 

Методика развијања почетних 
математичких појмова – вежбе 
др Драгана Малешевић 
методички кабинет 

Методика музичког васпитања - 
предавања 
Слободан Балаћ, спец. 
методички кабинет 

Дечја антропологија – предавања 
др Наташа Милошевић Адамовић 
педагошки кабинет 

13.10 

 Методика физичког и здравственог 
васпитања-предавања 
др Зоран Мијић 
педагошки кабинет 

 Методика музичког васпитања - 
предавања 
Слободан Балаћ, спец. 
методички кабинет 

Нега и васпитање деце 
предшколског узраста - предавања 
др Роса Шапић 
амфитеатар 

14.00 

 Методика физичког и здравственог 
васпитања-предавања 
др Зоран Мијић 
педагошки кабинет 

 Методика музичког васпитања - 
вежбе 
Слободан Балаћ, спец. 
методички кабинет 

Нега и васпитање деце 
предшколског узраста - вежбе 
др Роса Шапић 
амфитеатар 

14.50 

 Методика физичког и здравственог 
васпитања-предавања 
др Зоран Мијић  
педагошки кабинет 

   

 



 
 


