
ПИСМЕНИ  И  КОНТРОЛНИ  ЗАДАЦИ – јануар, фебруар, март 

A гр 

Б гр 

 

1-1 

од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

контролни 

задатак – 

књижевност 

старог века 

контролни 

задатак – 

књижевност 

старог века 

   

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Енглески ј. 

писмена вежба 

  Енглески ј. 

Писмена вежба 

Латински језик 

писмени задатак 

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Српски језик и 

књижевност 

писмени задатак 

Латински језик 

писмени задатак 

  

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Српски језик и 

књижевност 

писмени задатак 

   

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Писмени 

математика 

  

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Писмени 

математика 

  

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

   Рачунарство и 

информатика 

 



Б група прва 

недеља априла 

 

 

 

 

1-2 

од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 контролни 

задатак – 

књижевност 

старог века 

контролни 

задатак – 

књижевност 

старог века 

  

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Енглески ј. 

писмена вежба 

  Латински језик 

писмени задатак 

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Енглески ј. 

писмена вежба 

Латински језик 

писмени задатак 

 Српски језик и 

књижевност 

писмени задатак 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Француски језик 

тест 

   Српски језик и 

књижевност 

писмени задатак 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

Француски језик 

тест 

Писмени 

математика 

   

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Писмени 

математика 

   

од  28.3. до 1.4.2022.  



понедељак уторак среда четвртак петак 

    Рачунарство и 

информатика 

А група прва 

недеља априла 

 

1-3 

од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Биологија - тест контролни 

задатак – 

књижевност 

старог века 

контролни 

задатак – 

књижевност 

старог века 

Биологија - тест  

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Енглески ј. 

писмена вежба 

  Енглески ј. 

писмена вежба 

Латински језик 

писмени задатак 

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Српски језик и 

књижевност 

писмени задатак 

Латински језик 

писмени задатак 

 Руски језик 

(контролни) 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Српски језик и 

књижевност 

писмени задатак 

  Руски језик 

(контролни) 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Математика - 

писмени 

  

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Математика - 

писмени 

  

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 



 Рачунарство и 

информатика 

Б група прва 

недеља априла 

   

 

1-4 

од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     Биологија - тест 

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Биологија - тест   Биологија - тест 

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

латински 

писмени задатак 

  латински  

писмени задатак 

 

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

Енглески 

контролни А 

Енглески 

контролни Б 

Српски језик, 

Писмени задатак, 

А 

  

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Српски језик, 

Писмени задатак 

Б 

  

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Српски језик, 

контролни А 

Математика - 

писмени 

 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Српски језик, 

контролни група 

Б 

  

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Рачунарство и 

информатика 

   



Б група прва 

недеља априла 

 

1-5 

од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

   Математика 

полугодишњи 

тест (А) 

Математика 

полугодишњи 

тест (Б) 

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Биологија - тест   Биологија -тест 

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

латински 

писмени задатак 

  латински 

писмени задатак 

Математика 

контролна вежба 

Maтематика 

контролна вежба 

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

Енглески 

контролни  

Српски језик, 

Писмени задатак 

А 

 Енглески 

контролни  

 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Српски језик, 

Писмени задатак 

Б 

физика, 

контролни 

задатак, А 

  

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Српски језик,  

контролни А 

физика, 

контролни 

задатак, Б 

 Математика 

писмени задатак 

(Б) 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Српски језик, 

контролни Б 

  Математика 

писмени задатак 

(А) 

 

од  28.3. до 1.4.2022.  



понедељак уторак среда четвртак петак 

   Рачунарство и 

информатика 

Б група пва 

недеља априла 

 

 

1-6 

од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Математика 

полугодишњи 

тест (Б) 

Математика 

полугодишњи 

тест (А) 

Биологија - тест 

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Српски језик-тест 

(А) 

Српски језик-тест 

(Б) 

Биологија - тест   

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

писмени задатак 

латински језик 

писмени задатак 

латински језик 

Математика 

контролна вежба 

Математика 

контролна вежба 

 

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

Српски језик-

писмени задатак 

(Б) 

engleski kontrolni   engleski kontrolni 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Српски језик-

писмени задатак 

(А) 

немачки 

контролни 

  немачки 

контролни 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Хемија Математика 

писмени задатак 

(А) 

 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Хемија Математика 

писмени задатак 

(Б) 

 

од  28.3. до 1.4.2022.  



понедељак уторак среда четвртак петак 

 Рачунарство и 

информатика 

Б група прва 

недеља априла 

   

 

1-7 

од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

   Биологија - тест  

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Биологија - тест Математика-

контролна вежба 

Математика-

контролна вежба 

 

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

   Српски језик-тест 

(А) 

Српски језик-тест 

(Б) 

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

   писмени задатак 

латински ј 

 

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Српски језик-

писмени задатак 

(А) 

Енглески 

контролни  

писмени задатак 

латински ј  

 

немачки 

контролни 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Српски језик-

писмени задатак 

(Б) 

 

Енглески 

контролни 

 немачки 

контролни 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

Математика-

писмени задатак 

 Хемија   

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Математика-

писмени задатак 

 Хемија   

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 



Рачунарство и 

информатика 

А група прва 

недеља априла 

    

 

1-8 

од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Биологија  - тест   

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Биологија - тест Српски језик-тест 

(Б) 

Српски језик-тест 

(А) 

Математика-

контролна вежба 

Математика-

контролна вежба 

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

   лстински јези 

писмени задатак 

 

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 латински језик 

писмени задатак 

Српски језик-

писмени задатак 

(Б) 

 Енглески 

контролни 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Енглески 

контролни 

Шпански језик  

контролни 

Руски језик 

(контролни) 

Српски језик-

писмени задатак 

(А) 

  

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Шпански језик 

Руски језик 

(контролни 

задатак) 

Хемија Математика-

писмени задатак 

 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Хемија Математика-

писмени задатак 

 

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 



Рачунарство и 

информатика 

А група прва 

недеља априла 

    

 

 

 

 

 

1-9 

од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Математика-

контролна вежба 

    

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Програмирање -

контролна вежба 

Рачунарски 

системи 

Програмирање -

контролна вежба 

  

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Енглески 

контролни 

 Српски језик, 

Писмени задатак  

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Програмирање- 

контролна вежба 

 Програмирање- 

контролна вежба 

  

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Математика -

писмени задатак 

Хемија   

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Хемија  Српски језик, 

контролни  

од  28.3. до 1.4.2022.  



понедељак уторак среда четвртак петак 

 Рачунарски 

системи 

   

 

2-1 

од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  математика 

полугодишњи 

тест група А 

  

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

математика 

полугодишњи 

тест група Б 

    

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

    Латински језик 

писмени задатак 

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

Латински језик 

писмени задатак 

  Писмени задатак 

из српског језика 

 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  физика-к.в. Писмени задатак 

из српског језика 

 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  физика-к.в. математика 

писмени 

 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  контролни из 

енглеског 

математика 

писмени 

 

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  контролни из 

енглеског 

  

 



2-2 

од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 математика 

полугодишњи 

тест група А 

математика 

полугодишњи 

тест група Б 

  

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Латински језик 

писмени задатак 

  

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

Латински језик 

писмени задатак 

  Писмени задатак 

из српског језика 

контролни из 

енглеског 

 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  физика-к.в. Писмени задатак 

из српског језика 

 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 математика 

писмени 

физика-к.в.   

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 математика 

писмени 

 контролни 

енглески 

 

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

   контролни 

енглески 

 

 

2-3 

од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 



     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

    латински језик 

писмени задатак 

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

латински језик 

писмени задатак 

  српски језик 

писмени задатак 

 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 физика-к.в.  српски језик 

писмени задатак 

 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 физика-к.в.   Математика - 

писмени 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

    Математика - 

писмени 

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

математика 

полугодишњи 

тест-група А 

математика 

полугодишњи 

тест-група Б 

Српски језик-тест   

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Српски језик-тест     



од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

    Латински језик 

писмени задатак 

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

Шпански језик 

контролни 

Руски језик 

(контролни) 

 Српски језик-

писмени (Б 

група) 

 Латински језик 

писмени задатак 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Шпански језик 

контролни 

Руски језик 

(контролни) 

физика-к.в. Српски језик-

писмени( А 

група) 

  

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 физика-к.в.  математика 

писмени 

 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Контролни из 

енглеског 

математика 

писмени 

 

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  контролни из 

енглеског 
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

    Српски језик-тест 

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 немачки 

контролни 

 Српски језик-тест  

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 



 немачки 

контролни 

   

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  писмени задатак 

латински јези 

  

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  писмени задатак 

латински језик 

 Српски језик-

писмени( Б 

група) 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 немачки 

контролни 

Руски 

(контролни) 

 Енглески 

контролни 

Српски језик-

писмени( А 

група) 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 немачки 

контролни 

Руски 

(контролни) 

Енглески 

контролни 

 Физика, 

контролни 

задатак, А 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

    физика 

контролни 

задатак, група Б 

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Српски језик-тест немачки 

контролни 

  

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 физика-к.в немачки 

контролни 

Српски језик-тест  

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 



 физика-к.в    

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  писмени задатак 

латински језик  

  

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

Српски језик-

писмени( Б 

група) 

 писмени задатак 

латински језик 

Енглески 

контролни 

Математика конт 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Српски језик-

писмени ( А 

група) 

 немачки 

контролни 

Енглески 

контролни 

Математика конт 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  немачки 

контролни 

Математика 

писмени 

 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

   Математика 

писмени 

 

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Српски језик-тест немачки 

контролни 

  

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

немачки 

контролни 

Српски језик-тест  физика-к.в  

од  7.2. до 11.2.2022. 



понедељак уторак среда четвртак петак 

   физика-к.в  

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Биологија - 

контролни  

 писмени задатак 

латински језик 

  

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

Биологија - 

контролни  

Српски језик-

писмени( А 

група) 

писмени задатак 

латински језик 

  

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Српски језик-

писмени( Б 

група) 

немачки 

контролни 

  

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

Математика -

трећи писмени 

задатак 

 немачки 

контролни 

  

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Математика- 

трећи писмени 

задатак 

 Биологија - 

контролни  

енглески 

контролни 

 

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

Биологија - 

контролни  

  енглески 

контролни 
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  немачки 

контролни 

  

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

физика-к.в  немачки 

контролни 

  

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

физика-к.в     



од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  писмени задатак 

латински језик 

 Биологија - 

контролни  

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

писмени задатак 

латински језик 

Српски језик-

писмени( А 

група) 

Биологија - 

контролни  

  

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Српски језик-

писмени( Б 

група) 

немачки 

контролни 

  

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

немачки 

контролни 

Математика- 

трећи писмени 

задатак 

   

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Математика - 

трећи писмени 

задатак 

 енглески 

контролни 

Биологија - 

контролни  

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Биологија - 

контролни  

енглески 

контролни 
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od  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 



    Математика 

контролна вежба 

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

   Српски језик, 

Писмени задатак 

 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Математика 

трећи писмени 

задатак 

Српски језик, 

контролни 

 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  енглески 

контролни 

  

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

   Полугодишњи 

тест - математика 

Полугодишњи 

тест - математика 

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

    српски језик и 

књижевност 



контролни 

задатак српска 

модерна 

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Српски језик и 

књижевност 

писмени задатак 

 српски језик и 

књижевност 

контролни 

задатак српска 

модерна 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Енглески 

писмени А 

Српски језик и 

књижевност 

писмени задатак 

 Енглески 

писмени Б 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Математика- 

писмени задатак 

Руски језик 

(контролни) 

  

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Математика- 

писмени задатак 

Руски језик 

(контролни) 

  

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

Филозофија - 

тест  

  Филозофија - 

тест  
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

српски језик и 

књижевност 

контролни 

задатак српска 

модерна 

 Математика 

контролна вежба 

Математика 

контролна вежба 

 

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 



понедељак уторак среда четвртак петак 

   српски језик и 

књижевност 

контролни 

задатак српска 

модерна 

српски језик и 

књижевност 

контролни 

задатак српска 

модерна 

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

    Српски језик и 

књижевност 

писмени задатак 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Енглески 

писмени Б 

Енглески 

писмени А 

Руски језик 

(контролни) 

 Српски језик и 

књижевност 

писмени задатак 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Математика 

писмени задатак 

(А) 

 

Руски језик 

(контролни) 

  

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Математика 

писмени задатак 

(Б) 

 

   

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

Филозофија - 

тест  

  Филозофија - 

тест  
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Математика  

контролна вежба 

Математика 

контролна вежба 

 

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 



   Српски језик-тест 

(А) 

Српски језик-тест 

(Б) 

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

    Српски језик-

писмени задатак 

(Б) 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Енглески 

писмени А 

Енглески 

писмени Б 

 Српски језик-

писмени задатак 

(А) 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Математика 

писмени задатак 

(А) 

 

   

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Математика 

писмени задатак 

(Б) 

 

   

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

Филозофија - 

тест  

  Филозофија - 

тест  
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

    Српски језик и 

књижевност - 

контролни 

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Српски језик и 

књижевност - 

контролни 

  Математика-

контролна вежба 

Математика-

контролна вежба 

од  14.2. до 18.2.2022. 



понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

    Српски језик и 

књижевност-

писмени 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Енглески 

писмени А 

Енглески 

писмени Б 

  Српски језик и 

књижевност-

писмени 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

    Математика-

писмени задатак 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

    Математика- 

писмени задатак 

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Полугодишњи 

тест-математика 

  Полугодишњи 

тест-математика 

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Српски језик и 

књижевност - 

контролни 

 Биологија - тест Српски језик и 

књижевност - 

контролни 

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 



   Биологија - тест  

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Српски језик и 

књижевност-

писмени 

   

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Српски језик и 

књижевност-

писмени 

   

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Математика- 

писмени задатак 

   

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Математика- 

писмени задатак 

   

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

   Српски језик и 

књижевност - 

контролни 

Српски језик и 

књижевност - 

контролни 

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Биологија - тест   Биологија - тест  

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

   Математика 

контролна вежба 

Математика 

контролна вежба 

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 



    Шпански језик 

контролни 

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

   Српски језик и 

књижевност-

писмени 

Шпански језик 

контролни 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Енглески ј. 

писмени задатак 

 

Српски језик и 

књижевност-

писмени 

 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Енглески ј. 

писмени задатак 

Математика 

трећи писмени 

задатак 

 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Математика 

трећи писмени 

задатак 

   

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Српски језик и 

књижевност - 

контролни 

Српски језик и 

књижевност - 

контролни 

 

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Биологија - тест   Биологија - тест 

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 



     

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Српски језик и 

књижевност-

писмени 

  

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Енглески ј. 

писмени задатак 

Српски језик и 

књижевност-

писмени 

 Енглески ј. 

писмени задатак 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Писмени 

математика 

  

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Писмени 

математика 

  

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Српски језик и 

књижевност - 

контролни 

  Биологија - тест Српски језик и 

књижевност - 

контролни 

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

   Биологија - тест  

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 



   Српски језик и 

књижевност-

писмени 

 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Енглески ј. 

писмени задатак 

Српски језик и 

књижевност-

писмени 

 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Писмени 

математика 

Енглески ј 

писмени задатак 

  

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Писмени 

математика 

   

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

Филозофија - 

тест  

  Филозофија - 

тест  
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  социологија - 

контролни 

задатак 

физика-к.в.  

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

српски језик 

писмени задатак 

 социологија - 

контролни 

задатак 

физика-к.в.  

од  7.3. до 11.3.2022. 



понедељак уторак среда четвртак петак 

српски језик 

писмени задатак 

 псмени енглески Руски језик 

(контролни) 

Шпански језик 

(контролни) 

 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  писмени 

енглески 

Руски језик 

(контролни) 

Шпански језик 

Математика  

Писмени 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

    Математика  

Писмени 

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

 

4-2 

од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  математика 

писмена вежба 

група А 

 математика 

писмена вежба  

група Б 

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 

 

социологија - 

контролни 

задатак 

 физика-к.в.  

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 социологија - 

контролни 

задатак 

 физика-к.в. Писмени задатак 

из српског језика 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 



   Руски језик 

(контролни) 

Писмени задатак 

из српског језика 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 писмени 

енглески 

математика 

писмени 

Руски језик 

(контролни) 

писмени 

енглески 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  математика 

писмени 

  

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 математика 

писмена вежба 

група А 

 математика  

писмена вежба 

група Б 

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 



   социологија - 

контролни 

задатак 

 

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 социологија - 

контролни 

задатак 

 физика-к.в.  

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 српски језик 

писмени задатак 

 физика-к.в.  

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 српски језик 

писмени задатак 

 Писмени из 

енглеског 

 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

   Писмени из 

енглеског 

математика 

писмени 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

    математика 

писмени 

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 



    социологија - 

контролни 

задатак 

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  социологија - 

контролни 

задатак 

физика-к.в.  

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 српски језик 

писмени задатак 

 физика-к.в.  

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 српски језик 

писмени задатак 

Писмени из 

енглеског 

 Шпански језик 

(контролни) 

 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Писмени из 

енглеског 

 Шпански језик 

(контролни) 

 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

   физика-к.в  

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 физика-к.в    

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 



понедељак уторак среда четвртак петак 

  социологија - 

контролни 

задатак 

  

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

социологија - 

контролни 

задатак 

 Српски језик-

писмени( Б 

група) 

  

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  Српски језик-

писмени( А 

група) 

немачки језикк 

контролни 

Писмени из 

енглеског 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

  писмени из 

енглеског 

немачки језик 

контролни 

 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  физика-к.в   

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

физика-к.в     

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 социологија - 

контролни 

задатак 

 Шпански језик 

контролни 

социологија - 

контролни 

задатак 



од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

   Српски језик-

писмени( А 

група) 

 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

Писмени из 

енглеског 

  Српски језик-

писмени( Б група 

 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

Писмени из 

енглеског 

  Математика  

Писмени 

 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

   Математика  

Писмени 

 

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

    физика-к.в 

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

физика-к.в     

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 социологија - 

контролни 

задатак 

  социологија - 

контролни 

задатак 

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

    Српски језик-

писмени( А група 

од  7.3. до 11.3.2022. 



понедељак уторак среда четвртак петак 

 немачки језик 

контролни 

 

писмени 

енглески 

 Српски језик-

писмени( А група 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 немачки језик 

контролни 

писмени 

енглески 

Математика  

Писмени 

 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

   Математика  

Писмени 

 

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 
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од  24. 1. до 28.1.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  31.1. до 4.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

    физика-к.в 

од  7.2. до 11.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

физика-к.в     

од  14.2. до 18.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

од  21.2. до 25.2.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

  социологија - 

контролни 

задатак 

Шпански језик 

контролни  

 

 

од  28.2. до 4.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 писмени 

енглески 

социологија - 

контролни 

задатак 

Српски језик-

писмени( А група 

 

 

од  7.3. до 11.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 писмени 

енглески/ 

 немачки језик 

контролни 

 



немачки 

контролни 

Српски језик-

писмени( Б група 

од  14.3. до 18.3.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Математика  

Писмени 

 немачки језик 

контролни 

 

од  21.3. до 25.3.2022. 
понедељак уторак среда четвртак петак 

 Математика  

Писмени 

   

од  28.3. до 1.4.2022.  
понедељак уторак среда четвртак петак 

     

 

 


