
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА 

7-1. РАЗРЕД  
ШК. 2017/18. ГОДИНЕ 

 
Септе
мбар 

1. НЕДЕЉА 
1. септембар 

2. НЕДЕЉА 
4-8. септембар 

3. НЕДЕЉА 
11-15. 

септембар 

4. НЕДЕЉА 
18-22. 

септембар 

5. НЕДЕЉА 
25-29. 

септембар 
    физика 

контролни 

Октоб
ар 

6. НЕДЕЉА 
 2-6. октобар 

7. НЕДЕЉА 
9-13. октобар 

8. НЕДЕЉА 
16-20. октобар 

9. НЕДЕЉА 
23-27. октобар 

 

математика 
контролни 
биологија 
контролни 

француски 
контролни 
 

 српски ј. 
писмени 

хемија 
контролни 

 

Новем
бар 

10. НЕДЕЉА 
30-3. новембар 

11. НЕДЕЉА 
6-8. новембар 

12. НЕДЕЉА 
13-17. новембар 

13. НЕДЕЉА 
20-24. новембар 

 

14. НЕДЕЉА 
27-1. децембар 

српски ј. 
контролни 
математика 
писмени 

француски/ш
пански ј. 
писмени 
енглески 
контролни  
 

математика 
контролни 

физика 
контролни 

географија 
контролни 

Децем
бар 

15. НЕДЕЉА 
4-8. децембар 

16. НЕДЕЉА 
11-15. децембар 

17. НЕДЕЉА 
18-22. децембар 

18. НЕДЕЉА 
25-29. децембар 

 

енглески 
писмени 

српски ј. 
писмени 

хемија 
контролни 

српски ј. 
контролни 
физика 
контролни 

 

Јануа
р 

19. НЕДЕЉА 
9-12. јануар 

20. НЕДЕЉА 
15-19. јануар 

21. НЕДЕЉА 
22-26. јануар 

22. НЕДЕЉА 
29-31. јануар 

 



 математика 
писмени 

   

 

 

 

 

 РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА 

7-2. РАЗРЕД  
ШК. 2017/18. ГОДИНЕ 

 
Септе
мбар 

1. НЕДЕЉА 
1. септембар 

2. НЕДЕЉА 
4-8. септембар 

3. НЕДЕЉА 
11-15. 

септембар 

4. НЕДЕЉА 
18-22. 

септембар 

5. НЕДЕЉА 
25-29. 

септембар 
    физика 

контролни 

Октоб
ар 

6. НЕДЕЉА 
 2-6. октобар 

7. НЕДЕЉА 
9-13. октобар 

8. НЕДЕЉА 
16-20. октобар 

9. НЕДЕЉА 
23-27. октобар 

 

биологија 
контролни 

шпански 
контролни 
француски 
контролни 

 српски ј. 
писмени 
историја 
контролни 

хемија 
контролни 
 

 

Новем
бар 

10. НЕДЕЉА 
30-3. новембар 

11. НЕДЕЉА 
6-8. новембар 

12. НЕДЕЉА 
13-17. новембар 

13. НЕДЕЉА 
20-24. новембар 

 

14. НЕДЕЉА 
27-1. децембар 

математика 
писмени  
српски ј. 
контролни 
 

енглески ј. 
контролни 

 физика 
контролни 

шпански/фра
нцуски 
писмени 
географија 
контролни 



Децем
бар 

15. НЕДЕЉА 
4-8. децембар 

16. НЕДЕЉА 
11-15. децембар 

17. НЕДЕЉА 
18-22. децембар 

18. НЕДЕЉА 
25-29. децембар 

 

енглески 
писмени 

 српски ј. 
писмени 

хемија 
контролни 
математика 
контролни 

српски ј. 
контролни 
физика 
контролни 

 

Јануа
р 

19. НЕДЕЉА 
9-12. јануар 

20. НЕДЕЉА 
15-19. јануар 

21. НЕДЕЉА 
22-26. јануар 

22. НЕДЕЉА 
29-31. јануар 

 

 математика 
писмени 

   

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА 

7-3. РАЗРЕД  
ШК. 2017/18. ГОДИНЕ 

 
Септе
мбар 

1. НЕДЕЉА 
1. септембар 

2. НЕДЕЉА 
4-8. септембар 

3. НЕДЕЉА 
11-15. 

септембар 

4. НЕДЕЉА 
18-22. 

септембар 

5. НЕДЕЉА 
25-29. 

септембар 
     физика 

контролни 

Октоб
ар 

6. НЕДЕЉА 
 2-6. октобар 

7. НЕДЕЉА 
9-13. октобар 

8. НЕДЕЉА 
16-20. октобар 

9. НЕДЕЉА 
23-27. октобар 

 

биологија 
контролни 
математика 
контролни 

 француски ј. 
контролни 
шпански-конт
ролни 

српски ј. 
писмени 

хемија 
контролни 
историја 
контролни  

 



Новем
бар 

10. НЕДЕЉА 
30-3. новембар 

11. НЕДЕЉА 
6-8. новембар 

12. НЕДЕЉА 
13-17. новембар 

13. НЕДЕЉА 
20-24. новембар 

 

14. НЕДЕЉА 
27-1. децембар 

српски ј. 
контролни 
математика 
писмени 

 француски / 
шпански ј. 
писмени 
енглески ј. 
контролни 

 физика 
контролни 

 географија 
контролни 

Децем
бар 

15. НЕДЕЉА 
4-8. децембар 

16. НЕДЕЉА 
11-15. децембар 

17. НЕДЕЉА 
18-22. децембар 

18. НЕДЕЉА 
25-29. децембар 

 

енглески ј. 
писмени  

српски 
ј.-писмени 
математика 
контролни 

хемија 
контролни 
француски ј. 
контролни 
 

српски ј. 
контролни 
 

 

Јануа
р 

19. НЕДЕЉА 
9-12. јануар 

20. НЕДЕЉА 
15-19. јануар 

21. НЕДЕЉА 
22-26. јануар 

22. НЕДЕЉА 
29-31. јануар 

 

 математика 
писмени 
физика 
контролни 

   

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА 

7-4. РАЗРЕД  
ШК. 2017/18. ГОДИНЕ 

 
Септе
мбар 

1. НЕДЕЉА 
1. септембар 

2. НЕДЕЉА 
4-8. септембар 

3. НЕДЕЉА 
11-15. 

септембар 

4. НЕДЕЉА 
18-22. 

септембар 

5. НЕДЕЉА 
25-29. 

септембар 
    физика 

контролни 

Октоб
ар 

6. НЕДЕЉА 
 2-6. октобар 

7. НЕДЕЉА 
9-13. октобар 

8. НЕДЕЉА 
16-20. октобар 

9. НЕДЕЉА 
23-27. октобар 

 



биологија 
контролни 
математика 
контролни 

француски ј. 
контролни 

 српски ј. 
писмени 
историја 
контролни 
 

 
хемијаконтр
олни 
 

 

Новем
бар 

10. НЕДЕЉА 
30-3. новембар 

11. НЕДЕЉА 
6-8. новембар 

12. НЕДЕЉА 
13-17. новембар 

13. НЕДЕЉА 
20-24. новембар 

 

14. НЕДЕЉА 
27-1. децембар 

српски ј. 
контролни 
математика 
писмени 

француски/ 
шпански ј. 
писмени 
енглески ј. 
контролни 

математика 
контролни 

физика 
контролни 

географија 
контролни 

Децем
бар 

15. НЕДЕЉА 
4-8. децембар 

16. НЕДЕЉА 
11-15. децембар 

17. НЕДЕЉА 
18-22. децембар 

18. НЕДЕЉА 
25-29. децембар 

 

енглески ј. 
писмени 
математика 
контролни 

српски ј. 
писмени 

хемија 
контролни 

 српски ј. 
контролни 
физика 
контролни 

  

Јануа
р 

19. НЕДЕЉА 
9-12. јануар 

20. НЕДЕЉА 
15-19. јануар 

21. НЕДЕЉА 
22-26. јануар 

22. НЕДЕЉА 
29-31. јануар 

 

 математика 
писмени 

   

  


