
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 

 

 I-1 и  I-2 , техничари информационих технологија 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:  Слађан Солдат 

Предмет: Апликативни програми 

Вријеме 

реализације: 21.04.2020. и 24.04.2020. 

  

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 

Креирање 

презентација и 

рад са табелама 

(модул). 

 

Математичке 

операције у  MS 

Excel 

 

Функције:максим

ум, минимум, 

средња врједност 

и услов 

Путем 

апликација: 

Skype, ZOOM, 

Google classroom 

и e-mail. 

 

 

 

Ученици практично 

раде постављене 

задатке.  

Редовно достављам 

радни материјал и 

пратим активности 

ученика. 

По потреби 

„дјелимо“ екран и 

заједно радимо. 

Сви ученици имају 

потребна средства за 

наставу на даљину. 

Кроз активности на 

часовима и домаће 

задаће. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% ученика активно учествује. 

Два ученика не раде задаће и 

обавјештен је разредни старјешина. 

Ученици правовремено и активно 

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 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење:  II-3, техничари информационих технологија 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:  Слађан Солдат 

Предмет: Веб дизајн 

Вријеме 

реализације: 21.04.2020. и 24.04.2020. 

  

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 

Визуелна израда 

интернет  

 

Израда  веб 

презентације, 

уређивање 

 

 

 

Израда  и 

ажурирање веб 

презентације 

Путем 

апликација: 

Skype, ZOOM, 

Google classroom 

и e-mail. 

 

 

 

 Ученици практично 

раде постављене 

задатке. 

Редовно достављам 

радни материјал и 

пратим активности 

ученика. 

По потреби 

„дјелимо“ екран и 

заједно радимо 

Сви ученици имају 

потребна средства за 

наставу на даљину. 

Кроз активности на 

часовима и домаће 

задаће. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% ученика активно учествује. 

Четири ученика касне са домаћим 

задаћама и обавјештен је разредни 

старешина. 

 

Ученици правовремено и активно 

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 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

Одјељење:  II-3, техничари информационих технологија 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:  Слађан Солдат 

Предмет: Апликативни програми 

Вријеме 

реализације: 21.04.2020. и 24.04.2020. 

  

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 

Модул: Програми 

за цртање и 

симулацију 

електронски кола 

 

 

 

 

Симулација и 

анализа ел.кола 

 

 

 

Разлике Multisim 

и Pspice-ORCAD 

 

Путем 

апликација: 

Skype, ZOOM, 

Google classroom 

и e-mail. 

 

 

 

 Ученици практично 

раде постављене 

задатке. 

Редовно достављам 

радни материјал и 

пратим активности 

ученика. 

По потреби 

„дјелимо“ екран и 

заједно радимо 

Сви ученици имају 

потребна средства за 

наставу на даљину. 

Кроз активности на 

часовима и домаће 

задаће. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% ученика активно учествује. 

Три ученика касне са задаћама и 

обавјештен је разредни старјешина. 

 

Ученици правовремено и активно 

одговарају на постављене задатке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ss66@skolers.org



