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РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ОСМОГ РАЗРЕДА 

ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ 
 

м
ес

ец
 

н
ед

ељ
а
 

Разред и одељење 

8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 

септембар 

1       

2 
И.Т. енглески језик 

(8.09.2017) 

И.Т. енглески језик 
(8.09.2017) 

И.Т. српски језик 

И.Т. енглески језик 

(8.09.2017) 

И.Т. енглески језик 

(8.09.2017) 
 И.Т. српски језик 

3     
И.Т. енглески језик 

(11.09.2017.) 
И.Т. енглески језик 

(11.09.2017.) 

4       

5  
К.В. српски језик 

(27.9.2017.) 
   

К.В. српски језик 

(27.9.2017.) 

октобар 

6 

К.В. математика 

(5.10.2017.) 
П.З.. српски језик 

(6.10.2017.) 

К.В. енглески језик 
(6.10.2017.) 

К.В. математика 

(5.10.2017.) 
К.В. енглески језик 

(6.10.2017.) 

П.З. српски језик 
(6.10.2017.) 

К.В. математика 
(5.10.2017.) 

К.В. енглески језик 

(6.10.2017.) 
П.З.. српски језик 

(6.10.2017.) 

 

К.В. математика 

(4.10.2017.) 
П.З.. српски језик 

(5.10.2017.) 

К.В. енглески језик 
(6.10.2017.) 

К.В. математика 
(5.10.2017.) 

П.З.. српски језик 

(6.10.2017.) 

К.В. математика 
(5.10.2017.) 

П.З. српски језик 

(6.10.2017.) 

7 
К.В. српски језик 

(13.10.2017.) 
 

К.В. Српски ј. 

(13.10.2017.) 

К.В. српски језик 

(13.10.2017.) 

К.В.енглески језик 
(9.10.2017.) 

К.В. српски језик 

(13.10.2017.) 

К.В.енглески језик 

(9.10.2017.) 

8       



9 
К.В. француски 

језик 
К.В. француски 

језик 
К.В. француски језик К.В. француски језик К.В. француски језик 

К.В. француски 
језик 

10 
П.З. математика 

(31.10.2017.) 

П.З. математика 

(31.10.2017.) 
   

П.З. математика 

(31.10.2017.) 

новембар 

11 
К.В. српски језик 

(9.11.2017.) 
 

П.З. математика 

(6.11.2017.) 

П.З. математика 
(7.11.2017.) 

К.В. српски језик 

(9.11.2017.) 

П.З. математика 
(7.11.2017.) 

К.В. српски језик 

(9.11.2017.) 

 

12  
К.В. српски језик 

(17.11.2017.) 

К.В. српски језик 

(13.11.2017.) 
  

К.В. српски језик 

(17.11.2017.) 

13       

14 

К.В. математика 

(20.11.2017.) 

К.В. физика 
(21/22..11.2017.) 

К.В. математика 

(20.11.2017.) 

К.В. физика 
(21/22.11.2017.) 

К.В. математика 

(20.11.2017.) 

К.В. физика 
(21/22.11.2017.) 

К.В. математика 

(21.11.2017.) 

К.В. физика 
(21/22.11.2017.) 

К.В. математика 

(21.11.2017.) 

К.В. физика 
(21/22.11.2017.) 

К.В. математика 

(20.11.2017.) 

К.В. физика 
(21/22.11.2017.) 

децембар 

15 
П.З. српски језик 

(7.12.2017.) 
 

П.З. српски језик 

(6.12.2017.) 

П.З. српски језик 

(6.12.2017.) 

П.З. српски језик 

(7.12.2017.) 
 

16 П.З. француски језик П.З. француски језик П.З. француски језик П.З. француски језик П.З. француски језик П.З. француски језик 

17 
П.З. енглески језик 

(15.12.2017.) 

П.З. енглески језик 

(15.12.2017.) 

К.В. српски језик 
(20.12.2017.) 

П.З. енглески језик 

(15.12.2017.) 

П.З. енглески језик 

(15.12.2017.) 

П.З. енглески језик 

(11.12.2017.) 

П.З. енглески језик 

(11.12.2017.) 

18 

П.З. математика 

(21.12.2017.) 
К.В. српски језик  

(25.12.2017.) 

П.З. математика 

(21.12.2017.) 
К.В. српски језик 

(27.12.2017.) 

П.З. математика 

(21.12.2017.) 

 

П.З. математика 
(21.12.2017.) 

 

К.В. српски језик 
(24.12.2017.) 

П.З. математика 
(21.12.2017.) 

 

К.В. српски језик  
(25.12.2017.) 

П.З. математика 

(21.12.2017.) 
К.В. српски језик 

(27.12.2017.) 

јануар 

19 
К.В. физика 

(9.-11.01.2018.) 

К.В. физика 

(9.-11.01.2018.) 

К.В. физика 

(9.-11.01.2018.) 

К.В. физика 

(9.-11.01.2018.) 

К.В. физика 

(9.-11.01.2018.) 

К.В. физика 

(9.-11.01.2018.) 

20       

21       

22       

 

Скраћенице које треба користити: К.З.–контролни задатак  и П.З.–писмени задатак. 

Директор школе Серџо Крстаноски 

_______________________________ 


