
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 1(гимназија, општи смјер) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Славојка Ескић 

Предмет: Историја 

Вријеме 

реализације: 30.03.-03.04.2020. 

  

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 

1.Утврђивање: 

Србија у доба 

Обреновића 

2.БиХ под 

Аустроугарском 

влашћу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путем вибер 

групе 

 

 

 

  Сви активно 

учествовали у 

обради наставне 

јединице. 

  

Сви ученици имају 

могућност за 

реализацију наставе 

на даљину. 

 

Ученици су путем 

вибера слали 

повратне 

информције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успостављена сарадња са свим 

ученицима 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 

 

                                                                   Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

Одјељење:  I 4 (електричари ) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Славојка Ескић 

Предмет: Историја 

Вријеме 

реализације: 30.03.-03.04.2020. 

  

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 

1.Утврђивање: 

јужнословенски 

народи у другој 

половини 19. и 

почетком 20. 

вијека 

2.Балкански 

ратови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путем вибер 

групе 

 

 

 

  Сви активно 

учествовали у 

обради наставне 

јединице. 

  

Сви ученици имају 

могућност за 

реализацију наставе 

на даљину. 

 

Ученици су путем 

вибера слали 

повратне 

информције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успостављена сарадња са свим 

ученицима 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 

 

                                            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: 

100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Славојка Ескић 

Предмет: Историја 

Вријеме 

реализације: 30.03.-03.04.2020. 

  

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 

1.Карактер и 

посљедице II 

свјетског рата 

2.Утврђивање: 

Хронолошки 

преглед догађаја 

II свјетског рата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путем вибер 

групе 

 

 

 

  Сви активно 

учествовали у 

обради наставне 

јединице. 

  

Сви ученици имају 

могућност за 

реализацију наставе 

на даљину. 

 

Ученици су путем 

вибера слали 

повратне 

информције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успостављена сарадња са свим 

ученицима 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 

 

                                                Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

Одјељење:  II 1(гимназија, друштвено-језички смјер) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Славојка Ескић 

Предмет: Историја 

Вријеме 

реализације: 30.03.-03.04.2020. 

  

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 

1.Привредни 

развитак Србије у 

касном средњем 

вијеку 

2.Државно и 

друштвено 

уређење у 

средњовијековној 

Србији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путем вибер 

групе 

 

 

 

  Сви активно 

учествовали у 

обради наставне 

јединице. 

  

Сви ученици имају 

могућност за 

реализацију наставе 

на даљину. 

 

Ученици су путем 

вибера слали 

повратне 

информције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успостављена сарадња са свим 

ученицима 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 

 

                                            Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

Одјељење:  I 1, 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: 

100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Славојка Ескић 

Предмет: Историја 

Вријеме 

реализације: 30.03.-03.04.2020. 

  

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 

1.Утврђивање: 

Јужнословенски 

народи у другој 

половини 19. и 

почетком 20. 

вијека  

2.Балкански 

ратови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путем вибер 

групе 

 

 

 

  Сви активно 

учествовали у 

обради наставне 

јединице. 

  

Сви ученици имају 

могућност за 

реализацију наставе 

на даљину. 

 

Ученици су путем 

вибера слали 

повратне 

информције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успостављена сарадња са свим 

ученицима 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 

 

                                            Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење:  IV 1 (гимназија, друштвено-језички смјер) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Славојка Ескић 

Предмет: Историја 

Вријеме 

реализације: 30.03.-03.04.2020. 

  

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 

1.ОУН и 

нестајање 

колонијалног 

система 

2.УЕН и њихова 

улога у очувању 

мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путем вибер 

групе 

 

 

 

  Сви активно 

учествовали у 

обради наставне 

јединице. 

  

Сви ученици имају 

могућност за 

реализацију наставе 

на даљину. 

 

Ученици су путем 

вибера слали 

повратне 

информције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успостављена сарадња са свим 

ученицима 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 

 

                                            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: 

100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Славојка Ескић 

Предмет: Историја 

Вријеме 

реализације: 30.03.-03.04.2020. 

  

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 

1.Утврђивање: 

Јужнословенски 

народи у другој 

половини 19. и 

почетком 20. 

вијека  

2.Балкански 

ратови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путем вибер 

групе 

 

 

 

  Сви активно 

учествовали у 

обради наставне 

јединице. 

  

Сви ученици имају 

могућност за 

реализацију наставе 

на даљину. 

 

Ученици су путем 

вибера слали 

повратне 

информције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успостављена сарадња са свим 

ученицима и одговарају на 

постављене задатке. 

 

mailto:ss66@skolers.org



