
ЛИСТА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА У РАДНОМ ОДНОСУ 

 

Р. бр. Презиме и име E-mail адреса 

1.  др Аксентијевић Снежана, проф. струк. студ. snezana.aksentijevic@vpts.edu.rs  

2.  др Андрић Јелена, проф. струк. студ. jelena.vpts@gmail.com  

3.  др Бојовић Ивана, проф. струк. студ. ivana.bojovic33@gmail.com  

4.  др Васиљевић Момчило, проф. струк. студ. momcilo.s.vasiljevic@gmail.com  

5.  др Васовић Весна, проф. струк. студ.  vesna.vasovic@vpts.edu.rs  

6.  др Диковић Љубица, проф. струк. студ. dikoviclj@gmail.com  

7.  др Димитријевић Александар, проф. струк. студ. dimitrijevic77@gmail.com  

8.  др Ђуричић Ђорђе, проф. струк. студ. djordje.djuricic@vpts.edu.rs  

9.  др Јордовић Павловић Мирослава, проф. струк. студ. miroslavajp@gmail.com  

10.  др Лазић Гордана, проф. струк. студ.  lazicgordana5@gmail.com  

11.  др Марјановић Весна, проф. струк. студ. vesnamarjanovic031@gmail.com  

12.  др Миливојевић Дејан, проф. струк. студ. dejan.milivojevic@vpts.edu.rs  

13.  др Миливојевић Милован, проф. струк. студ. milovan.milivojevic@vpts.edu.rs  

14.  др Миловановић Александар, проф. струк. студ.  aleksandar.majstorovic@vpts.edu.rs  

15.  др Митричевић Славка, проф. струк. студ. drsmitricevic@gmail.com  
16.  др Сагић Зорица, проф. струк. студ. zoricasagic@gmail.com  

17.  др Станков Слободанка, проф. струк. студ. markovicsslobodanka@gmail.com  

18.  др Стојадиновић Јовановић Сандра, проф. струк. студ. sandrassj28@gmail.com  

19.  др Стојановић Радомир, проф. струк. студ. radomir.r.stojanovic@gmail.com  

20.  др Танасковић Зорица, проф. струк. студ. zorica.tanaskovic@vpts.edu.rs  

21.  др Трумбуловић Љиљана, проф. струк. студ. ljiljana.trumbulovic@vpts.edu.rs  

22.  др Ћировић Ивана, проф. струк. студ. ivana.cirovic1@gmail.com  

23.  др Ћировић Наташа, проф. струк. студ. natasacirovicvv@gmail.com  

24.  др Чековић Ивана, проф. струк. студ. ivanacekovic@yahoo.com  

25.  маст. Јанковић Никола, наставник страног језика nikola.yankovich@yandex.ru  

26.  маст. Кнежевић Драгана, асистент dknezevic28@gmail.com  

27.  маст. Маринковић Ивана, наставник страног језика ivana.marinkovic@vpts.edu.rs  

28.  маст. Милановић Маријана, асистент majamilutinovic5@gmail.com  

29.  маст. Обрадовић Срђан, асистент  srdjan.obradovic@outlook.com  

30.  маст. Станојевић Милинковић Слађана, наставник 
страног језика 

stanojevic.sladja7@gmail.com  

31.  маст. Стефановић Јана, предавач janeinwiresss@gmail.com  

32.  мр Ђуричић Биљана, предавач biljana.djuricic@vpts.edu.rs  

33.  мр Ђуричић Иванка, предавач ivanka.djuricic@gmail.com  
34.  мр Ивковић Небојша, предавач prof.ivkovic@gmail.com  

35.  мр Маркићевић Јелена, предавач jelena.markicevic@vpts.edu.rs  

36.  мр Мићић Драгиша, предавач micicdr.59@gmail.com  

37.  Пујовић Александар, сарадник у настави aleksandarpujovic@gmail.com  

38.  спец. Мурић Милорад, предавач muricmilorad@gmail.com  

39.  спец. сци. мед. Каргановић Жељко, предавач zeljkokarganovic@gmail.com  

 

mailto:snezana.aksentijevic@vpts.edu.rs
mailto:jelena.vpts@gmail.com
mailto:ivana.bojovic33@gmail.com
mailto:momcilo.s.vasiljevic@gmail.com
mailto:vesna.vasovic@vpts.edu.rs
mailto:dikoviclj@gmail.com
mailto:dimitrijevic77@gmail.com
mailto:djordje.djuricic@vpts.edu.rs
mailto:miroslavajp@gmail.com
mailto:lazicgordana5@gmail.com
mailto:vesnamarjanovic031@gmail.com
mailto:dejan.milivojevic@vpts.edu.rs
mailto:milovan.milivojevic@vpts.edu.rs
mailto:aleksandar.majstorovic@vpts.edu.rs
mailto:drsmitricevic@gmail.com
mailto:zoricasagic@gmail.com
mailto:markovicsslobodanka@gmail.com
mailto:sandrassj28@gmail.com
mailto:radomir.r.stojanovic@gmail.com
mailto:zorica.tanaskovic@vpts.edu.rs
mailto:ljiljana.trumbulovic@vpts.edu.rs
mailto:ivana.cirovic1@gmail.com
mailto:natasacirovicvv@gmail.com
mailto:ivanacekovic@yahoo.com
mailto:nikola.yankovich@yandex.ru
mailto:dknezevic28@gmail.com
mailto:ivana.marinkovic@vpts.edu.rs
mailto:majamilutinovic5@gmail.com
mailto:srdjan.obradovic@outlook.com
mailto:stanojevic.sladja7@gmail.com
mailto:janeinwiresss@gmail.com
mailto:biljana.djuricic@vpts.edu.rs
mailto:ivanka.djuricic@gmail.com
mailto:prof.ivkovic@gmail.com
mailto:jelena.markicevic@vpts.edu.rs
mailto:micicdr.59@gmail.com
mailto:aleksandarpujovic@gmail.com
mailto:muricmilorad@gmail.com
mailto:zeljkokarganovic@gmail.com


ЛИСТА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА АНГАЖОВАНИХ У ДОПУНСКОМ РАДУ  

 

Р. бр. Презиме и име E-mail адреса 

1.  Благојевић Петар, сар. прак. нас. petar.uzice@gmail.com  

2.  др Жупљанић Милица, проф. струк. студ. mzupljanic@gmail.com  

3.  др Кановић Жељко, ван. проф. kanovic@uns.ac.rs  

4.  др Лазић Зорица, проф. струк. студ. zoricalazic29@gmail.com  

5.  др Маринковић Горан, доцент goran.d.marinkovic@gmail.com 

6.  др Маринковић Татјана, проф. струк. студ. tatjana.marinkovic@hotmail.com  

7.  др Марчићевић Жељко, проф. струк. студ. marcicevicmarcicevic8@gmail.com  

8.  др мед. Аћимовић Милена, предавач ван радног односа amcmilena@gmail.com  

9.  др Савић Бранко, проф. струк. студ. savic@vtsns.edu.rs  

10.  др Станишевић Иља, проф. струк. студ.   ilja.stanisevic@vipos.edu.rs  

11.  др Стојановић Александар, ван. проф. aco_st@yahoo.com  

12.  др Тодосијевић Лазовић Снежана, проф. струк. студ. snezana.todosijevic1@hotmail.com  

13.  Дрндаревић Бранко, предавач ван радног односа branko.drndarevic@gmail.com  

14.  Ђедовић Данијела, сар. прак. нас. d.djedovic75@gmail.com  

15.  Ивановић Даница, сар. прак. нас. ekozastitaue@gmail.com  

16.  Јовановић Маријана, сар. прак. нас. marijanakostic76@gmail.com  

17.  Јовићевић Душица, сар. прак. нас.  dusica.jovicevic@gmail.com  

18.  Љујић Милена, сар. прак. нас. milena.ljujic@gmail.com  

19.  маст. Богићевић Жарко, предавач ван радног односа  zarko1993@hotmail.com  

20.  Милић Рада, сар. прак. нас. rada.milic@zcue.rs  

21.  Митрашиновић Мирјана, предавач ван радног односа salemitras@gmail.com  

22.  мр мед. Савић Божовић Дара, предавач ван радног односа darasb138@gmail.com  

23.  мр Миловановић Момир, предавач ван радног односа momir.milovanovic@duboko.rs  

24.  мр Петровић Слободан, предавач slobodan.petrovic@vpts.edu.rs  

25.  мр Радовановић Лидија, предавач lena.radovanovic@gmail.com  

26.  Николић Александар, сар. прак. нас. nalce031@yahoo.com  

27.  Поповић Слађана, сар. прак. нас. sladja0892@gmail.com  

28.  прим. др мед. Павић Слађана, предавач ван радног односа sladjanapj@gmail.com  

29.  Ристовић Јелена, сар. прак. нас. jristovic.ue@gmail.com  

30.  
спец. мед. Раковић Радивојевић Јелена, предавач ван 
радног односа  

jrakovicradivojevic@gmail.com  

31.  Стакић Оља, сар. прак. нас. ox84ps@gmail.com  

32.  Ћопић Мирјана, сар. прак. нас. copicmi@gmail.com  

33.  Шћепановић Биљана, предавач ван радног односа bscepanovic66@gmail.com  
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