
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ 

МАТЕМАТИКА 

I, II разред  

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

писмени   I  (10 нед.)  II (19 нед.)   III (30 нед.)  I (36 нед.) 

контролни IV (4 нед.)   I (14 нед.)  IV (23 нед.)   II (33 нед.)  

III разред 

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

писмени   I  (10 нед.)  II (19 нед.)   III (30 нед.)  I1 (36 нед.) 

контролни  I (5 нед.)  II (14 нед.)  IV (23 нед.)   I (32 нед.)  

IV разред 

 Септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај 

писмени  V (9 нед.)  IV (17 нед.)   III (26 нед.)  I (32 нед.) 

контролни IV (4 нед.)  III (12 нед.)   III (22 нед.)  III (30 нед.)  

III разред – избони предмет 

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

писмени   II  (11нед.)  III (20 нед.)   IV (31 нед.)  I1 (37 нед.) 

контролни   V(9 нед.)  IV(17 нед.)   III (26 нед)  III (34 нед.)  

IV разред – изборни предмет 

 Септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај 

писмени   III (11 нед.)  III (20нед.)  IV (27 нед.)  II (33 нед.) 

контролни  IV (8 нед.)  II(16 нед.)   II (25 нед.) IV (31 нед.)  

 

Председник стручног већа: Снежана Николић 

 

 

 



СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

I разред 

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

писмени  1.недеља  3.недеља   3.недеља  4.недеља  

контролни           

 

II разред  

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

писмени  1.недеља  3.недеља   4.недеља  4.недеља  

контролни           

 

III разред 

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

писмени  3.недеља  3.недеља   3.недеља  3.недеља  

контролни           

 

IV разред 

 Септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај 

писмени  1.недеља  3.недеља   2.недеља  2.недеља 

контролни          

 

Председник стручног већа: Јелена Тодоровић 

 

 

 



 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

I разред 

 септембар октобар новембар децембар јануар Фебруар март април мај јун 

писмени    I недеља     II недеља  

контролни  III недеља     III недеља    

 

II разред  

 септембар октобар новембар децембар јануар Фебруар март април мај јун 

писмени    I недеља     II недеља  

контролни  III недеља     III недеља    

 

III разред 

 септембар октобар новембар децембар јануар Фебруар март април мај јун 

писмени    I недеља     II недеља  

контролни  III недеља     III недеља    

 

IV разред 

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај 

писмени    I недеља   II недеља   

контролни  III недеља     III недеља   

 

Председник стручног већа: Маја Вјештица 

 

 

 



 

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

I разред 

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

писмени  2.недеља       3.недеља  

контролни           

 

II разред  

 септембар октобар новембар децембар јануар фебруар март април мај јун 

писмени  2.недеља       3.недеља  

контролни           

 

Председник стручног већа: Наташа Царан 


