
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел.056741601, e-mail:ss66@skolers.org 
ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење:  I 3 (банкарски техничари) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Биљана Николић 

Предмет: Банкарско пословање 

Вријеме 

реализације: Понедељак 5. час и уторак 4.час(23.03.-27.03.) 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

Хиппотекарни 

кредити 49.час 

 

Појам депозита 

50.час 

Тема: 

Банкарски 

послови модул2. 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се путем 

групе Банкарско 

пословање I 

На апликацији 

viber 

 

 

 

 

 

  Ученици редовно 

приступају 

часу,активни су и 

ажурни.Повремени 

проблеми у виду 

интернет конекције 

за поједине ђаке у 

трајању до 5 минута 

 Сви ученици имају 

материјално 

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину 

Ученици на свком 

часу добију 

одговарајуће,примј

ерене задатке.На 

основу те 

активности се 

вреднује 

напредовање и 

ажурност у раду. 

 

 

 

 

Реализација наставних јединица 

одвија се без 

проблема.Успостављена је 

комуникација са свим 

ученицима.Ученици су ажурни и 

одговарају на постављене задатке 

 

  

mailto:ss66@skolers.org


РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел.056741601, e-mail:ss66@skolers.org 
ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

 

Одјељење:  I 3 (банкарски техничари) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Биљана Николић 

Предмет: Економија 

Вријеме 

реализације: Четвртак,5.час и петак 1.час(23.03.-27.03.) 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

48.час Циклус 

ангажовања 

средстава 

 

49.час 

Коефицијент 

ангажовања 

средстава 

 

Тема:Токови 

вриједности у 

предузећу 

Модул 2. 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се путем 

групе Економија I 

На апликацији 

viber 

 

 

 Ученици редовно 

приступају 

часу,активни су и 

ажурни.Повремени 

проблеми у виду 

интернет конекције 

за поједине ђаке у 

трајању до 5 минута. 

 Сви ученици имају 

материјалмо 

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Ученици на свком 

часу добију 

одговарајуће,примј

ерене задатке.На 

основу те 

активности се 

вреднује 

напредовање и 

ажурност у раду. 

 

 

 

Реализација наставних јединица 

одвија се без 

проблема.Успостављена је 

комуникација са свим 

ученицима.Ученици су ажурни и 

одговарају на постављене задатке. 

 

  

mailto:ss66@skolers.org


РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел.056741601, e-mail:ss66@skolers.org 
ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

 

Одјељење:  III 2 (економски техничари) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Биљана Николић 

Предмет: Економија 

Вријеме 

реализације: Уторак 5 .час четвртак 7.час(23.03.-27.03.) 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

48.час 

Појам,значај и 

задаци 

трговинског 

менаџмента 

 

49.час 

Садржина 

трговинског 

менаџмента 

 

Тема:Финансијск

и и трговински 

менаџмент 

 

Модул 2. 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се путем 

групе Економија 

III 

На апликацији 

viber 

 

 

 

 

 

  Ученици редовно 

приступају часу, 

активни су и ажурни. 

Повремени 

проблеми у виду 

интернет конекције 

за поједине ђаке у 

трајању до 5 минута 

 Сви ученици  

углавном имају 

материјално 

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Проблем  са 

конекцијом  и 

рачунарима које има 

неколико ученика је 

у процесу рјешавања 

Ученици на свком 

часу добију 

одговарајуће, 

примјерене задатке. 

На основу те 

активности се 

вреднује 

напредовање и 

ажурност у раду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација наставних јединица 

одвија се без проблема. 

Успостављена је комуникација са 

свим ученицима.Ученици су 

ажурни и одговарају на постављене 

задатке 

 

  

mailto:ss66@skolers.org


РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел.056741601, e-mail:ss66@skolers.org 
ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

 

Одјељење:  II 4 (машинство и обрада метала – вариоци и бравари) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Биљана Николић 

Предмет: Основи предузетништва 

Вријеме 

реализације: Уторак 6.час петак 2.час(23.03.-27.03.) 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

48.час Методе 

истраживања 

тржишта 

 

49. 

Идентификација 

потенцијалних 

купаца 

Тема: 

Истраживање 

тржишта и изрaда 

маркетинг плана 

Модул 2. 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се путем 

групе Основи 

предузетништва 

На апликацији 

viber 

 

 

 

 

 

  Ученици редовно 

приступају часу, 

активни су и ажурни. 

Повремени 

проблеми у виду 

интернет конекције 

за поједине ђаке у 

трајању до 5 минута 

 Сви ученици имају 

материјално 

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину 

Проблем  са 

конекцијом  и 

рачунарима које има 

неколико ученика је 

у процесу 

рјешавања. 

Ученици на сваком 

часу добију 

одговарајуће, 

примјерене задатке. 

На основу те 

активности се 

вреднује 

напредовање и 

ажурност у раду. 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација наставних јединица 

одвија се без проблема. 

Успостављена је комуникација са 

свим ученицима. Ученици су 

ажурни и одговарају на постављене 

задатке 

 

  

mailto:ss66@skolers.org


РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел.056741601, e-mail:ss66@skolers.org 
ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

 

Одјељење:  II 2 (пословно-правни техничари) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Биљана Николић 

Предмет: Пословна информатика 

Вријеме 

реализације: Уторак 1.час сриједа 2.час(23.03.-27.03.) 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

48.час Рамови 

 

49.час Рамови 

 

Тема: Рамови 

сјене и оквири 

 

Модул 2. 

 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се путем 

групе Пословна 

информатика II2 

На апликацији 

viber 

 

 

 

 

 

  Ученици редовно 

приступају часу, 

активни су и ажурни. 

Повремени 

проблеми у виду 

интернет конекције 

за поједине ђаке у 

трајању до 5 минута 

 Сви ученици  

углавном имају 

материјално 

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Проблем  са 

конекцијом  и 

рачунарима које има 

неколико ученика је 

у процесу 

рјешавања. 

Ученици на сваком 

часу добију 

одговарајуће, 

примјерене задатке. 

На основу те 

активности се 

вреднује 

напредовање и 

ажурност у раду. 

 

 

 

 

Реализација наставних јединица 

одвија се без 

проблема.Успостављена је 

комуникација са свим 

ученицима.Ученици су ажурни и 

одговарају на постављене задатке 

 

  

mailto:ss66@skolers.org


РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел.056741601, e-mail:ss66@skolers.org 
ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

 

Одјељење:  III 2 (економски техничари) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Биљана Николић 

Предмет: Пословна информатика 

Вријеме 

реализације: Понедељак 6.час уторак 2.час (23.03-27.03.) 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

48.час 

Обрасци FORM 

WIZARD 

 

49.час 

Обрасци  FORM 

DESIGN 

 

Тема:Обрасци 

 

Модул 2. 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се путем 

групе Пословна 

информатика III2 

На апликацији 

viber 

 

 

 

 

   Ученици редовно 

приступају часу, 

активни су и ажурни. 

Повремени 

проблеми у виду 

интернет конекције 

за поједине ђаке у 

трајању до 5 минута 

 Сви ученици  

углавном имају 

материјално 

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Проблем  са 

конекцијом  и 

рачунарима које има 

неколико ученика је 

у процесу 

рјешавања. 

Ученици на сваком 

часу добију 

одговарајуће, 

примјерене задатке. 

На основу те 

активности се 

вреднује 

напредовање и 

ажурност у раду. 

 

 

 

 

Реализација наставних јединица 

одвија се без проблема. 

Успостављена је комуникација  са 

свим ученицима. Ученици су 

ажурни и одговарају на постављене 

задатке 

 

  

mailto:ss66@skolers.org


РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел.056741601, e-mail:ss66@skolers.org 
ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

 

Одјељење:  IV 3 (економски техничари) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Биљана Николић 

Предмет: Практична настава 

Вријеме 

реализације: Понедељак 1-4 часа(23.03.-27.03.) 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

97.-100.час 

Рад по секторима  

(Пословни 

бонтон) 

Тема:Рад у 

секторима 

Модул 2. 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се путем 

групе Практична 

настава  

На апликацији 

viber 

 

 

 

 

   Ученици редовно 

приступају часу, 

активни су и ажурни. 

Повремени 

проблеми у виду 

интернет конекције 

за поједине ђаке у 

трајању до 5 минута 

 Сви ученици  

углавном имају 

материјално 

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Проблем  са 

конекцијом  које има 

неколико ученика је 

у процесу рјешавања 

Ученици на сваком 

часу добију 

одговарајуће, 

примјерене задатке. 

На основу те 

активности се 

вреднује 

напредовање и 

ажурност у раду. 

 

 

 

Реализација наставних јединица 

одвија се без проблема. 

Успостављена је комуникација са 

свим ученицима. Ученици су 

ажурни и одговарају на постављене 

задатке 

 

  

mailto:ss66@skolers.org


РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел.056741601, e-mail:ss66@skolers.org 
ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

 

Одјељење:  IV 2 (економски техничари) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Биљана Николић 

Предмет: Привредна математика 

Вријеме 

реализације: Сриједа1.час четвртак 4.час(23.03.-27.03) 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

48.час 

Израчунавање 

износа ренте 

49.час 

Утврђивање 

градива 

Тема: 

Рачун ренте 

Модул 2. 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се путем 

групе Привредна 

математика IV2 

На апликацији 

viber 

 

 

 

 

 

    Ученици редовно 

приступају часу, 

активни су и ажурни. 

Повремени 

проблеми у виду 

интернет конекције 

за поједине ђаке у 

трајању до 5 минута 

 Сви ученици  

углавном имају 

материјално 

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Проблем  са 

конекцијом  које има 

неколико ученика је 

у процесу рјешавања 

Ученици на сваком 

часу добију 

одговарајуће, 

примјерене 

задатке.На основу 

те активности се 

вреднује 

напредовање и 

ажурност у раду. 

 

 

 

 

Реализација наставних јединица 

одвија се без проблема. 

Успостављена је комуникација са 

свим ученицима. Ученици су 

ажурни и одговарају на постављене 

задатке 

 

  

mailto:ss66@skolers.org


РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел.056741601, e-mail:ss66@skolers.org 
ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

 

Одјељење:  IV 3 (економски техничари) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Биљана Николић 

Предмет: Привредна математика 

Вријеме 

реализације: Сриједа3.час четвртак 6.час (23.03.-27.03) 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

48.час 

Израчунавање 

износа ренте 

49.час 

Утврђивање 

градива 

Тема: 

Рачун ренте 

Модул 2. 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се путем 

групе Привредна 

математика IV3 

На апликацији 

viber 

 

 

 

 

     Ученици редовно 

приступају часу, 

активни су и ажурни. 

Повремени 

проблеми у виду 

интернет конекције 

за поједине ђаке у 

трајању до 5 минута 

 Сви ученици  

углавном имају 

материјално 

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

Проблем  са 

конекцијом  које има 

неколико ученика је 

у процесу рјешавања 

Ученици на сваком 

часу добију 

одговарајуће, 

примјерене задатке. 

На основу те 

активности се 

вреднује 

напредовање и 

ажурност у раду. 

 

 

 

Реализација наставних јединица 

одвија се без проблема. 

Успостављена је комуникација са 

свим ученицима. Ученици су 

ажурни и одговарају на постављене 

задатке 

 

mailto:ss66@skolers.org

