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                                                      Термини полагања ванредних испита 

ОКТОБАРСКИ РОК  2022/2023.г. 

Срски језик и књижевност писмени: понедељак, 24. 10. 2022. у 11:35 ч 

усмени:    уторак, 25. 10. 2022. у 12 ч 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 
 

-Недељковић Милица, наставник 

српског језика 

milica.nedeljkovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 
 

-Голубовић Јована наставник 

српског језика 

jovana.golubovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 
 

  

Енглески језик Четвртак, 27.10.2022. од 11:35  

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 
 

-Столић Игор, наставник енглеског 

језика 

igor.stolic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

 

-Јовановић Слободанка, наставник 

енглеског језика 

slobodanka.jovanovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

  

  

Француски језик По договору са наставником 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 
 

-Крстић Марија, наставник 

француског језика 

marija.krstic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs   

-Јовановић Слободанка, наставник 

енглеског и француског језика 

slobodanka.jovanovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs   

  

Руски језик Петак ,28.10 у16h  за 1 и 3годину  

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Животић Јелена, наставник руског 

језика 

jelena.zivotic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs   

 

-Шкрбић Милица, наставник руског 

језика 

milica.skrbic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs   

  

Немачки језик Петак, 28.10.2022.  у 9h 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Николић Марија, наставник 

немачког језика 

marija.nikolic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 
 

-Јевђеновић Драгослава, наставник 

немачког језика 

dragoslava.jevdjenovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs   

  

Латински језик Четвртак, 27.10. у 15.30 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Јевтић Данијела, наставник лат.ј. danijela.jevtic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs   
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-Станковић Весна, наставник лат. 

језика 

vesna.stankovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs   

  

Психологија Уторак, 25.10.2022.. у 8.50 

-Копривица Љиљана, председник 

комисије 

ljilja.na.koprivica@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  . 

 

-Вукобрат Симонида, наставник 

психологије 

simonida.vukobrat@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs   

-Гордана Врачар-Деги, наставник 

психологије 

gordana.vracardegi@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

  

Историја Понедељак, 24. 10, пети час поподне.  

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 
 

-Гајић Бојана, наставник историје bojana.gajic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

 

-Пикулић Дарио, наставник 

историје 

dario.pikulic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

  

Географија Среда, 26.10.2022. у 14.30 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Ђокић Наташа, наставник 

географије 

natasa.djokic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

 

-Марковић-Ђокић Маја, наставник 

географије 

maja.markovicdjokic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

  

Социологија Петак, 28.10.2022. 8.45 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Миленовић Милица, наставник 

социологије 

milica.milenovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

-Матићевић Зорана, наставник 

социологије 

zorana.maticevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

  

Филозофија Понедељак, 24.10.2022. у 13.45 (3. разред) 

Четвртак, 27.10. 2022. у 10. 45 (за матуранте) 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Ивановић Јелена, наставник 

филозофије 

jelena.ivanovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

-Матић Зоран, наставник 

филозофије 

zoran.matic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs   

  

Биологија Четвртак, 27.10.2022. у 13.00 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 
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-Цветковић Бојана, наставник 

биологије 

bojana.cvetkovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

-Маринковић Снежана, наставник 

биологије 

snezana.marinkovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

 

 

 

 

Математика Четвртак, 27.10.2022. у 12.30 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Ђорђевић Бојана, наставник 

математике 

bojana.djordjevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 
 

-Лекић Горан,  наставник 

математике 

goran.lekic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

 

  

Физика Четвртак, 27.10.2022. у 11.30 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Стојић Зоран, наставник физике zoran.stojic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

 

-Игњатовић Драгана, наставник 

физике 

dragana.ignjatovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

  

  

Хемија Петак, 28.10.2022. у 12.30 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 
 

-Симић Полка наставник хемије polka.simic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

-Марковић Сања, наставник хемије sanja.markovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs   

  

      Рачунарство и информатика Петак, 28.10.2022. 10:45 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Ршумовић Јелена, наставник 

информатике 

jelena.rsumovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

  

-Поповић Миодраг, наставник 

информатике 

miodrag.popovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

  

Музичка култура Петак, 28.10.2022. у 10.40 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Макевић-Вукићевић Вукица, 

наставник музичке културе 

vukica.makevicvukicevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

-Тубин Раде, наставник музичке 

културе 

rade.tubin@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs   

  

Ликовна култура Петак, 28.10.2022. 10.00 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Дејановић Весна, наставник 

ликовне  културе 

vesnade72@gmail.com 

vesna.dejanovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  
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-Ђурановић Сања, наставник 

ликовне  културе 

sanja.djuranovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs   

 

 

 

Физичко васпитање Среда 26. 10.2022. u  19ч 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Ђумић Биљана, наставник 

физ.васп. 

biljana.djumic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

  

-Стојановић Снежана, наставник 

физичког васпитања 

snezana.stojanovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs   

  

Грађанско васпитање Уторак 25.10.2022 у 16.45 х 

Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Петровић Љиљана, професор ljiljana.petrovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

-Његован Младен, професор mladen.njegovan@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs   

  

Веронаука Уторак 25.10.2022 у 16:45 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Костић Славиша, наст. верске 

наставе 

slavisa.kostic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs   

-Вујчић Горица, наст. верске 

наставе 

gorica.vujcic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 
   

  

Примена рачунара – ИТ Среда, 26.10.2022  у 14 :00 h 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

- Николић Мирослава, наставник 

рачунарства и информатике 

miroslava.nikolic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

-Субин Јелена, наставник 

рачунарства и информатике 

jelena.subin@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

  

Објектно оријентисано 

програмирање 

    Среда, 26.10.2022. у 12h 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Ђорђевић Маја, наставник 

рачунарства и информатике 

maja.djordjevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

 

Кладар-Орловић Снежана, 

наставник рачунар. и информатике 

snezana.kladarorlovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

  

Базе података    Петак, 28.10.2022. у 14h 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 
 

-Ђорђевић Маја, наставник 

рачунарства и информатике 

maja.djordjevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

 

Милојевић Весна, наставник vesna.milojevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

mailto:Sanja.djuranovicgimpp@gmail.com
mailto:biljana.djumic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:snezana.stojanovicgimpp@gmail.com
mailto:ljiljana.petrovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:Mladen.njegovangimpp@gmail.com
mailto:slavisa.kosticgimpp@gmail.com
mailto:gorica.vujcic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:miroslava.nikolic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:jelena.subin@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:maja.djordjevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:snezana.kladarorlovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:maja.djordjevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs
mailto:vesna.milojevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs


5 
 

рачунарства и информатике 

  

Програмске парадигме Петак, 28.10.2022. у 13 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Јовановић Александра, наставник 

информатике 

aleksandra.jovanovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

-Филиповић Небојша, наставник 

информатике 

nebojsa.filipovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

  

Програмирање Среда, 26.10.2022. у 13h 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Субин Јелена, наставник 

рачунарства и информатике 

jelena.subin@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

-Ршумовић Јелена, наставник 

рачунарства и информатике 

jelena.rsumovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

  

Рачунарски системи Уторак, 25.10.2022.  у 11.40  

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Милојевић Весна, наставник 

рачунарства и информатике 

vesna.milojevic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

Ћосић Петар, наставник 

рачунарства и информатике 

petar.cosic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

  

Веб програмирање Петак, 28.10.2022. у 13 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Филиповић Небојша, наставник 

рачунарства и информатике 

nebojsa.filipovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

-Николић Мирослава, наставник 

рачунарства и информатике 

miroslava.nikolic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

  

ОС и рачунарске мреже Петак, 28.10.2022. у 13 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Филиповић Небојша, наставник 

рачунарства и информатике 

nebojsa.filipovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

-Поповић Миодраг, наставник 

рачунарства и информатике 

miodrag.filipovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

  

Образовање за одрживи развој Петак, 28.10.2022. у 12:45 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

-Ђокић Наташа, наставник 

географије 

natasa.djokic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs    

-Марковић Сања, наставник хемије sanja.markovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  
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Језик, медији и култура Уторак, 25.10.2022.  у 13:00 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

- Станковић Весна, наставник 

латинског језика 

vesna.stankovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

-Татјана Гајић Таубнер, наставник 

предмета ЈМК 

tatjana.taubnergajic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs   

  

Религије и цивилизације Уторак, 25.10.2022.  у 13:00 

-Вукобрат Симонида, председник 

комисије 

 

- Станковић Весна, наставник 

латинског језика 

vesna.stankovic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs 

-Медић-Симић Гордана, наставник 

социологије 

 gordana.medicsimic@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs     

  

  

 

Мејл председника испитних комисија, Симониде Вукобрат: 

simonida.vukobrat@gimnazijapatrijarhpavle.edu.rs  

vuk.simon@yahoo.com  
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