
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: Економија 

Вријеме 

реализације: 06.04.-10.04. 

  

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 

52.Физички 

производ као 

резултат 

пословања 

53.Укупан приход 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се 

путем групе 

Економија I 

 (Вајбер) 

 

 

 

 

 

 Ученици редовно 

приступају часу, 

активни су и ажурни 

 Сви ученици имају 

материјално 

техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

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 

09.04.1 ученик одсутан  

ПОГ 94,11%. 

10.04. ПОГ 100 % 

 

 

 

 

 

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 

 

                                                     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: 06.04.-10.04.2020. 

  

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 

53.Утврђивање 

градива 

54.Појам,значај и 

развој банкарских 

кредита 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се 

путем групе 

Банкарско 

пословање 

 (Вајбер) 

 

 

 

 

 

 Ученици редовно 

приступају часу, 

активни су и 

ажурни. 

 Сви ученици имају 

материјално 

техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

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. 

06.04. одсутан 1 ученик због 

лошије интернет конекције. ПОГ 

94,11 % 

07.04. ПОГ 100 % 

 

 

 

 

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 

 

                                                Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

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: 06.04.-10.04.2020. 

  

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 

52.Оквири за 

текст 

53.Креирање 

текста са више 

колона 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се 

путем групе 

Пословна 

информатика 

 (Вајбер) 

 

 

 

 

 Ученици редовно 

приступају часу, 

активни су и 

ажурни. 

 Сви ученици имају 

материјално 

техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

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. 

07.04. одсутан 1 ученик због 

лошије интернет конекције. ПОГ 

95% 

08.04. - 2    ученика одсутна ПОГ 

90 % 

 

 

 

 

 

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 

 

                                                         Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење:  II 4, 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: Основе предузетништва 

Вријеме 

реализације: 06.04.-10.04. 

  

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 

52.Дефинисање 

маркетинг циља 

53.Дефинисање 

маркетинг 

стратегија 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се 

путем групе 

Основе 

предузетништва 

 (Вајбер) 

 

 

 

 Ученици редовно 

приступају часу, 

активни су и 

ажурни. 

 Сви ученици имају 

материјално 

техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

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. 

07.04. обухваћеност групе 100 %. 

10.04. одсутан 1 ученик због 

лошије интернет конекције. 

Обухваћеност групе 94,44 % 

 

 

 

 

 

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 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

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: 06.04.-10.04. 

  

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 

52.Додавање и 

обиљежавање 

поља 

53.Практична 

вјежба 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се 

путем групе 

Пословна 

информатика 

 (Вајбер) 

 

 

 

 

 Ученици редовно 

приступају часу, 

активни су и 

ажурни. 

 Сви ученици имају 

материјално 

техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

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. 

06.04. ПОГ 100 %. 

07.04. одсутан 1 ученик 

ПОГ  95,23  % 

 

 

 

 

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 

 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

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: 06.04.-10.04. 

  

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 

52.Финансијски 

менаџмент у 

трговини 

53.Технике 

презентације 

трговинске робе 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се 

путем групе 

Економија  

 (Вајбер) 

 

 

 

 

 

 Ученици редовно 

приступају 

часу,активни су и 

ажурни. 

 Сви ученици имају 

материјално 

техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

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 

постављенез адатке 

07.04. Одсутна 2 ученика 

ПОГ 90,47  %. 

09.04. одсутна 3 ученика 

 ПОГ 85,71 % 

 

 

 

 

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 

 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

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: 06.04.-10.04. 

  

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 праћењана 

предовања и 

постигнућа 

ученика 

52.Отплата 

зајмова једнаких 

ануитета 

53.План отплате 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се 

путем групе 

Привредна 

математика 

 (Вајбер) 

 

 

 

 

 

 Ученици редовно 

приступају 

часу,активни су и 

ажурни. 

 Сви ученици имају 

материјално 

техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

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. 

08.04.1 ученик одсутан  

ПОГ 92,85 %. 

09.04. сви присутни 

ПОГ 100% % 

 

 

 

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 

 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

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: 06.04.-10.04. 

  

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 

52.Отплата 

зајмова једнаких 

ануитета 

53.План отплате 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се 

путем групе 

Привредна 

математика 

 (Вајбер) 

 

 

 

 

 

 

 Ученици редовно 

приступају часу, 

активни су и 

ажурни. 

 Сви ученици имају 

материјално 

техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

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. 

08.04. 1 ученик одсутан због 

техничких проблема ПОГ 92,3 % 

09.04.сви ученици присутни 

ПОГ 100 % 
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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:  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: 06.04.-10.04. 

  

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 

105.-108.Рад по 

секторима 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се 

путем групе 

Практична 

настава 

 (Вајбер) 

 

 

 

 Ученици редовно 

приступају часу, 

активни су и 

ажурни. 

 Сви ученици имају 

материјално 

техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

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. 

06.04. одсутан 1 ученик . 

ПОГ 92,3 % 
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