
 
ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

  ''БРАНКО ЖЕЖЕЉ'' 

Београд, Х.Станкова 2 

Тел. (011) 2411-472, 2423-441(факс) 

                    дел.бр:  

                    датум: 12.09.2022.године 

 

ПЛАН КОНТРОЛНИХ  И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА 
ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ 

 
школска 2022-2023. година 

 
● Напомена: број у загради представља број недеље из Календара образовно-

васпитног рада за средње школе за школску 2022-2023. годину 

 
1. Разред 

Одељења А11. Г12, Г13, Г14 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 
1. ТРОМЕСЕЧЈЕ 

септембар октобар 

Српски језик и 
књижевност 

 8. недеља – писмени 
задатак 

17.окт - 21. окт. 

Енглески језик 

 7. недеља – контролни 
задатак 

10.окт - 14. окт. 

Математика 

3. недеља – 
иницијални тест 
12.сеп - 16. сеп. 
5. недеља – контролни 
задатак 
26.сеп - 30. сеп. 

8. недеља – писмени 
задатак 
17.окт - 21. окт. 

Рачунарство и 
информатика 

  

Нацртна геометрија 

 6. недеља – контролни 
задатак 

3.окт - 7. окт. 

Грађевинске 
конструкције 

 9. недеља – контролни 
задатак 
24.окт - 28. окт. 



Грађевински материјали 

 6. недеља – контролни 
задатак 

3.окт - 7. окт. 

Физика   

Хемија 

 8. недеља – контролни 
задатак 

17.окт - 21. окт. 

Биологија 

 7. недеља – контролни 
задатак 
10.окт - 14. окт. 

Географија 

 9. недеља – контролни 
задатак 

24.окт - 28. окт. 

 

 

2. Разред 

Одељења А21, Г22, Г23, Г24 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 
1. ТРОМЕСЕЧЈЕ 

септембар октобар 

Српски језик и 
књижевност 

 8. недеља - контролни 
задатак (17.10.-21.10.) 

Математика 5. недеља  - контролни 

задатак (26.9.-30.9.) 

9. недеља - писмени 
задатак (24.10.-28.10.) 

Енглески језик  8. недеља - контролни 
задатак (17.10.-21.10.) 

Статика и отпорност 
материјала 

А21- 5. недеља - 
контролни задатак 
(26.9.-30.9.) 

Г22,Г23,Г24  - 7. недеља 
- контролни задатак 
(10.10.-14.10.) 

Нацртна геометрија  6. недеља – контролни 
задатак (3.10 - 7.10.) 

Технологија 
грађевинских радова 

 7. недеља  - контролна 
вежба (10.10.-14.10.) 

Грађевинске 
конструкције 

  

Физика  9. недеља  - контролна 
вежба (24.10.-28.10.) 



Саобраћајнице  6. недеља  - тест (3.10.-
7.10.) 

Испитивање материјала 
и конструкција 

 Г23, Г24 - 6. недеља- 
тест (3.10.-7.10.) 
Г22 - 7. недеља - 
тест (10.10.-14.10.) 

Основе геодезије  9. недеља  - тест (24.10.-
28.10.) 

 
 

 

 

 

3. Разред 

 

Одељења Г31, Г32, Г33, Г34 

 
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

1. ТРОМЕСЕЧЈЕ 

септембар октобар 

Српски језик и 

књижевност 

 7. недеља  - писмени 
задатак (10.10.-14.10.) 3-
01 и 3-02 

9. недеља - писмени 
задатак (24.10.-28.10.) 3-
03 и 3-04 

Енглески језик  8. недеља - писмени 
задатак (17.10.-21.10.) 

Математика 5. недеља  - контролни 

задатак (26.9.-30.9.) 

8. недеља - писмени 
задатак (17.10.-21.10.) 

Изабрана поглавља 

математике (Изборни 

предмет) 

 7. недеља  - контролна 
вежба (10.10.-14.10.) 

Армиранобетонске 

конструкције 

  

Статика и отпорност 

материјала 

5. недеља  - контролни 

задатак (26.9.-30.9.) 

 

Саобраћајнице   

Механика тла и 

фундирање 

5. недеља  - контролни 

задатак (26.9.-30.9.) 

 

Технологија грађевинских 

радова 

 7. недеља  - контролна 
вежба (10.10.-14.10.) 3-



01  

8. недеља - контролни 
задатак (17.10.-21.10.) 3-
04 
9. недеља - контролна 
вежба (24.10.-28.10.) 3-
02 

Испитивање материјала и 

конструкција 

 7. недеља  - писмени 
задатак (10.10.-14.10.) 3-
04 

8. недеља - контролни 
задатак (17.10.-21.10.) 3-
01 и 3-02 
9. недеља - контролни 
задатак (24.10.-28.10.) 3-
03 

 

 
 

 

 

 

4. Разред 

 

Одељења Г41, Г42, Г43, Г44 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 
1. ТРОМЕСЕЧЈЕ 

септембар октобар 

Српски језик и 

књижевност 

 6. недеља – писмени 

задатак 

 

Математика 

5.недеља - контролни 8. недеља - писмени 

задатак 

Енглески језик 
 8.недеља- контролни 

 

Механика тла и 

фундирање 

 6.недеља - контролни 

Mеталне и дрвене 

конструкције 

  



Армиранобетонске 

конструкције 

4. недеља - контролни 9. недеља - контролни 

Испитивање материјала 

и конструкција 

  

Саобраћајнице  7.недеља - тест 

Технологија 

грађевинских радова 

5.недеља - контролни  

Предузетништво  8.недеља - контролни 

Изабрана поглавља 

математике  

(изборни предмет) 

 7. недеља - писмени 

задатак 

 

Београд,12.09.2022.                                                                            Директор школе 

                                                                     Александар Ракићевић 


