
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 6.4.-10.04.2020. 

  

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:  Дабић Славица 

Предмет: Књиговодство  

Вријеме 

реализације: Понедјељак 08:00-9:40, уторак 08:50-09:35  и  петак 08:50-09:35   

  

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 

-Појам готових 

производа 

 

 

 

-Евиденција 

готових производа 

 

 

-Евиденција 

готових производа 

-Вибер група,  

 

 

-Ученицима дата 

упутства за обраду 

нове наставне 

јединице 

 
 

 

 

-Ученицима достављен 

задатак који су заједно 

са професором 

вјежбали 

 

-Ученицима достављен 

задатак који су они 

требали да ураде и 

доставе 

 

 Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

-реализација часова  обављена  без 

проблема, ученици активни, 

присутност 100%. 

 

 

-реализација часова  обављена  без 

проблема, ученици активни, 

присутност 100%. 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни, 

присутност 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 6.4.-10.04.2020. 

  

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:  Дабић Славица 

Предмет: Економија 

Вријеме 

реализације: Сриједа 11:35-12:20  и четвртак  9:40- 10:25 

  

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 

-Економска 

организација УН 

 

 

 

 

 

 

-Понављање 

градива 

 

 

 

 

 

-Вибер група 

 

 

 

-Ученици  самостално 

истраживали о УН-

информације које нису 

поменуте на часу 

 

 

 

 

-ученици имали задатак 

да одговоре на 

постављена питања 

  

 Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, пет ученика није 

доставило домаћи рад, један ученик 

није доставио рад са часа, одсутна 

два ученика, присутност 84% 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни ,  

присутност 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 6.4.-10.04.2020. 

  

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:  Дабић Славица 

Предмет: Економија 

Вријеме 

реализације: Сриједа 8:50- 9: 35 и четвртак 8:50- 9: 35 

  

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 

 

-Економска 

организација УН 

 

 

 

 

 

 

-Понављање 

градива 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Вибер група 

 

 

-Ученици  самостално 

истраживали о УН-

информације које нису 

поменуте на часу 

 

 

 

 

-ученици имали задатак 

да одговоре на 

постављена питања 

  Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, два ученика нису 

доставила домаћи рад, један ученик  

није доставио рад са часа, одсутан 

један ученик, присутност 93%. 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни,један 

ученик није доставио рад са часа , 

присутност 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 6.4.-10.04.2020. 

  

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:  Дабић Славица 

Предмет: Изборни предмет- монетарна економија и банкарство 

Вријеме 

реализације: Уторак 8:00- 8:45 и четвртак 10:45-11:30 

  

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 

-Ризици 

обвезница 

 

 

 

 

 

 

 

-Појам 

инвестирања 

-Вибер група 

 

 

-Ученици самостално 

издвајали битне ствари 

из лекције, наставник 

објашњавао нејасне 

појмове 

 

 

 

 

-Ученицима достављена 

презентација коју су 

требали да препишу, 

наставник објашњавао 

нејасне појмове 

 

  

 Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, један ученик није 

доставио рад са часа, одсутан један 

ученик, присутност 92 %. 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни,  

присутност  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 6.4.-10.04.2020. 

  

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:  Дабић Славица 

Предмет: Изборни предмет- монетарна економија и банкарство 

Вријеме 

реализације: Сриједа 9:35-10:25 и четвртак 8:00-9:45 

  

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 

-Ризици 

обвезница 

 

 

 

 

 

 

 

-Појам 

инвестирања 

-Вибер група 

 

 

-Ученици самостално 

издвајали битне ствари 

из лекције, наставник 

објашњавао нејасне 

појмове 

 

 

 

 

-Ученицима достављена 

презентација коју су 

требали да препишу, 

наставник објашњавао 

нејасне појмове 

 

  

 Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни, један 

ученик није доставио рад са часа, 

одсутан један ученик, присутност 

93%. 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, три ученика нису 

доставила рад са часа, присутност 

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 6.4.-10.04.2020. 

  

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:  Дабић Славица 

Предмет: Монетарна економија и банкарство 

Вријеме 

реализације: Понедјељак 9:40-10:25  и  петак 9:40-10:25   

  

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 

-Пословни 

кредити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Платне картице 

-Вибер група 

 

 

-Ученици самостално 

издвајали битне ствари 

из лекције, наставник 

објашњавао нејасне 

појмове 

 

 

 

 

 

 

Ученицима достављена 

презентација коју су 

ученици преписали и 

постављали питања  

 

 

 

 

  

 Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни, два 

ученика нису доставила рад, 

присутност 100%. 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни, један 

ученик није доставио  рад, један 

ученик одсутан, присутност 95%.  
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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 6.4.-10.04.2020. 

  

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:  Дабић Славица 

Предмет: Књиговодство 

Вријеме 

реализације: Уторак 10:45 – 10: 30 и петак 8:00- 8:45 

  

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 

-Евиденција обавеза 

из пословања, 

капитала и резерви 
 

 

 

-Евиденција обавеза 

из пословања, 

капитала и резерви 

-Вибер група 

 

 

 

-Ученици добили 

инструкције за 

израду задатка  

 

 

 

 

 

-ученици урадили 

задатак, уз 

консултације са 

професором 

  

 Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

-на крају часа 

ученици доставили 

фотографије радова 

на увид 

 

 

 

 

-на крају часа 

ученици доставили 

фотографије радова 

на увид 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни, један 

ученик одсутан, присутност 92%. 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни, два 

ученика нису доставили рад, један 

ученик одсутан, присутност 92%. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 6.4.-10.04.2020. 

  

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:  Дабић Славица 

Предмет: Практична настава 

Вријеме 

реализације: Уторак 9:40-10:25  и сриједа 08:00-08:45 

  

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 

-Вјежбање- 

рекламација 

 

 

 

-Вјежбање- 

рекламација 

-Вибер група 

 

 

-Ученицима имали 

задатак да на 

конкретном 

примјеру напишу 

рекламацију 

 

 

-Ученицима имали 

задатак да на 

конкретном 

примјеру напишу 

рекламацију 

 

  

 Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни, један 

ученик није доставио рад, два 

ученика одсутна,  присутност 90%. 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, тринаест ученика није 

доставило домаћи рад, два ученика 

нису доставили рад са часа, одсутно 

три ученика,  присутност 85%. 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 6.4.-10.04.2020. 

  

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:  Дабић Славица 

Предмет: Канцеларијско пословање 

Вријеме 

реализације: Уторак 12:25- 13:10  и сриједа 10:45-11:30 

  

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 

-Вјежбање- 

рекламација 

 

 

 

 

 

 

 

-Вјежбање- 

рекламација 

-Вибер група 

 

 

-Ученицима имали 

задатак да на 

конкретном 

примјеру напишу 

рекламацију 

 

 

 

 

-Ученицима имали 

задатак да на 

конкретном 

примјеру напишу 

рекламацију 

 

 

  

 Сви ученици имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни ,два 

ученика нису доставила рад са часа, 

присутност 100%. 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, десет ученика није 

доставило домаћи рад, два ученика 

нису доставили рад са часа, 

присутност 100%. 
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