
Распоред писмених провера за први класификациони период

радна 

недеља 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

број 

недеље I недеља датум II недеља датум III недеља датум IV недеља датум датум II недеља датум III недеља датум IV недеља датум датум II недеља датум

у месецу у септембру 2. - 6. у септембру 09.-13. у септембру 16.-20 у септембру 23.-27. 30.09 у октобру 7.-11. у октобру 14.-18. у октобру 21.-25. 28.-31.10., у новембру 04/08/19

одељење предмет предмет предмет предмет предмет 1.-4.10. предмет предмет предмет предмет 1..11. предмет

српски ј.к. 

иницицијални 4.9. француски ј. (ит) 16.9. историја 20.9. хемија 3.10. рач. и инфроматика

француски ј. 

контролни 16.10. српски ј. к. писмени 23.10. географија тест 31.10.

географија 

иницијални 10.9.

матерматика 

контролни историја контролни 15.10.

математика 

писмени енглески ј. тест 29.10.

енглески ј. 

иницијални 10.9.

математика 

иницијални

енглески ј. 

иницијални 16.9. хемија 4.10.

увод у архитектуру 

рач. 10.10. историја контролни 15.10. српски ј. к. писмени 21.10.

енглески ј. 

контролни 1.11. биологија 4.11.

биологија 

иницијални 11.9. историја контролни 17.9. основе ел. Технике 2.10.

математика 

писмени 24.10.

српски ј. к. инц. 9.9.

српски ј.к. 

иницицијални 5.9.

географија 

иницијални 9.9. историја контролни 17.9. географија тест 2.10. принципи економије 7.10. српски ј. к. писмени 17.10.

енглески ј. 

контролни 25.10.

математика 

писмени рачунари писмени 5.11.

рачунари 

иницијални 10.9.

математика 

иницијални

финансијско 

пословање 10.10. историја контролни 15.10.

енглески ј. и пр. 

економије иниц. 12.9.

рацчуноводство 

тест 14.10.

српски ј. к. инц. 10.9.

енглески ј. 

иницијални 16.9. хемија 3.10. историја контролни 15.10. српски ј. к.писмени 23.10.

енглески ј. 

контролни 31.10.

историја контролни 17.9.

математика 

контролни

математика 

писмени

српски ј. к. 

Инцијални 12.9.

географија 

иницијални 19.9. српски ј. к.писмени 24.10.

енглески ј. 

контролни 31.10.

основе туризма 9.9.

енглески ј. 

иницијални 16.9.

куварство 

посластичар. 29.10.

француски ј. 

иницијални 9.9. српски ј. к. тест 17.9.

француски језик 

контролни 23.9. хемија 3.10. рач. и инфроматика историја 16.10. латински ј. тест 23.10. српски ј. к. писмени 5.11. географија тест 7.11.

II1
латински ј. 

иницијални 9.9.

географија 

иницијални 13.9. психологија 26.9 српски ј. к. тест 4.10.

математика 

писмени 22.10.

енглески ј. 

контролни 31.10.

енглески ј. 

иницијални 19.9.

српски ј.к. 

иницицијални 6.9.

географија 

иницијални 11.9. српски ј. к. тест 20.9.

оперативни 

системи 22.9. географија тест 2.10. српски ј. к.писмени 9.10. програмирање

математика 

писмени 24.10.

енглески ј. 

контролни 31.10.

оперативни 

системи 10.11.

математика 

енглески ј. 

иницијални 18.9. основе ел. технике 3.10. рачунарски хардвер основе ел. технике 29.10.

основе ек. Иниц. 

Енглески ј. иниц.

13.9.          

11.9. српски ј. к. тест 17.9. енглески ј. писмени 2.10. основе економије 8.10. српски ј. к. писмени 15.10. историја 23.10. географија тест 31.10.

рачуноводство 

писмени 4.11.

српски ј.к.  

инцијални 9.9.

математика 

писмени 24.10

географија 

иницијални 10.9. рачуноводство тест 17.10.

српски ј.к. 

иницицијални 5.9.

биологија 

иницијални 11.9. српски ј. к. тест 19.9. српски ј. к. писмени 1.10. географија тест 23.10. биологија 28.10.

енглески ј. 

контролни 5.11.

географија 

иницијални 11.9.

енглески 

ј.иницијални 17.9. математика 22.10. историја 1..11.

српски ј. к. 9.9.

енглески ј. 

иницијални 16.9. математика контролни српски ј. к. тест 16.10. српски ј. к.писмени 28.10.

енглески ј. 

контролни 4.11.

математика 

писмени задатак

радна 

недеља 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I5

II2

II3

II4

II5

V недеља у 

септембру, I 

недеља у октобру

V недеља у 

октобру, I недеља 

у новембру

I1

I2

I3

I4



број 

недеље I недеља датум II недеља датум III недеља датум IV недеља датум датум II недеља датум III недеља датум IV недеља датум датум II недеља датум

у месецу у септембру 2. - 6. у септембру 09.-13. у септембру 16.-20 у септембру 23.-27. 30.09 у октобру 7.-11. у октобру 14.-18. у октобру 21.-25. 28.-31.10., у новембру 4.-8.

одељење предмет предмет предмет предмет предмет 1.-4.10. предмет предмет предмет предмет 1..11. предмет

енглески ј. 

иницијални 4.9.

француски ј. 

иницијални 9.9.

српски ј. 

к.контролни 19.9. хемија 8.10. српски ј. к.писмени 17.10. енглески ј. писмени 24.10. историја 28.10.

географија 

иницијални 10.9. рач. и инфроматика

математика 

писмени 16.10. географија тест 1.11.

математика 

иницијални програмирање 3.10. српски ј. к. писмени 11.10.

математика 

писмени 21.10. енглески ј. тест 30.10.

енглески ј.  

иницијални 13.9.    

српски  ј. 

к.инцијални 11.9.

енглески ј. 

иницијални 3.9.

туристичка геог. 

Мар. У туризму

9.9.    

12.9. психологија 26.9 кореспонденција т.          4.10. српски ј. к. писмени 11.10. АХП тест 16.10. француски језик 23.10.

енглески ј. 

контролни 28.10.

III3

геог. културе ит.   

Финансијско 

пословање 9.9.   12.9.

маркетинг у 

туризму 3.10.

математика 

писмени

географија културе 

тест 25.10.

финансијско 

пословање 29.10.

АХП-иниц                 

РК. Иницијлани

11.9.          

13.9. пословна 2.10.

српски ј. к. 

инцијални 10.9.

енглески ј. 

иницијални 18.9. српски ј. к. писмени 10.10.

математика 

писмени 25.10. француски језик 30.10. енглески језик 6.11.

математика 

иницијални српски ј. к. тест 21.10.

српски ј. к. 

иницијални 6.9.

предузет. 

Иницијални 13.9. психологија 26.9.

математика 

контролни предузетништво тест 11.10. куварство 17.10. историја(кувари) 25.10. српски ј. к. тест српски ј. к. писмени 5.11.

набавка и физичка 

достава иниц. 5.9.

набавка и физичка 

достава тест 7.10.

математика 

писмени

математика 

писмени

практична настава 2.9.

енглески ј. 

иницијални 4.9.

француски ј. 

иницијални 11.9.

француски језик 

контролни 25.10. хемија 7.10. српски ј. к.писмени 14.10. енглески ј. писмени 24.10. историја 28.10.

математика контролни

рачунарство и 

информатика

српски ј. к. 

иницијални 13.9.

енглески ј. 

иницијални 16.9.

математика 

контролни српски ј. к.писмени 18.10.

математика 

писмени

енглески ј. 

контролни 4.11.

IV2 програмирање 14.10.

статистика 

иницијални 6.9.

енглески ј.  

иницијални 9.9. рачуноводство тест 17.9

математика 

контролни

српски ј. к. 

Писмени 9.10. енглески ј. писмени 18.10.

рачуноводство 

писмени 21.10. основе економије тест 29.10.

монетарна 

иницијални 6.9.

основе економије 

иниц. 10.9.

рачунари и 

информатика маркетинг 11.10.

математика 

писмени

рачун. Инцијални 3.9. маркетинг иниц. 10.9.

српски ј. к. 

иницијални 13.9.

енглески ј. 

иницијални 18.9.

математика 

контролни српски ј. к. писмени 18.10.

математика 

писмени

енглески ј. 

контролни 1.11.

IV4

У Кладову, 12.9.2019. године

IV3

V недеља у 

октобру, I недеља 

у новембру

III1

III2

III4

III5

IV1

V недеља у 

септембру, I 

недеља у октобру


