
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  30.03.-03.04.2020      

1 

Одјељење:  Četvrti dva  (IV2) ekonomski tehničari 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Praktična nastava  (Preduzeće za vježbu)  

Вријеме 

реализације: Ponedeljak ,30.03. 2020  OD.8.00— DO 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 

Modul X  

 
KOMUNIKACIJA I 

POSLOVNI BONTON 

 

 

 

 

VIBER 

 

---POSTAVLJENA 

PREZENTACIJA 

 

--UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

 

--SIMULIRANJE 

PRIMENE POSLOVNOG 

BONTONA U 

KOMUNIKACIJI SA 

POSLOVNIM 

PARTNERIMA I 

KOLEGAMA 

 

  

Svi imaju mogućnosti 

za realizaciju nastave. 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--obuhvaćeni učenici 100% 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел. 056741601, e-mail:ss66@skolers.org 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

2 

Одјељење:  Četvrti dva  (IV2) 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Statistika 

Вријеме 

реализације: 

utorak , 31.03. 2020  OD.8:00— DO 8:45 

četvrtak, 02.04.2020   od  11:35 do 12:20 

  

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 

Modul II 

 
 

1.Obračun linearnog 

trenda za neparan 

broj godina—

vježbanje 

 

2. .Obračun 

linearnog trenda za 

paran broj godina 

 

 

 

 

VIBER 

ZADATAK IZ ZBIRKE   

RAĐEN ZAJEDNO  

UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

 

--POSTAVLJENA 

PREZENTACIJA--

objašnjen način 

obračuna  

linearnog trenda za 

paran broj godina 

 

--učenici postavili 

pitanja za nejasnoće 

 

--zadat zadatak iz knjige 

da probaju da urade kod 

kuće 

  

Imaju mogućnost da 

prate nastavu 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

--uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--obuhvaćeni učenici 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:  Četvrti tri  (IV3) ekonomski tehničari 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Statistika 

Вријеме 

реализације: 

utorak , 31.03. 2020  OD.8:50— DO 9:35  

četvrtak, 02.04.2020   od  8:50 do 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 

Modul II  

 
 

 

1.Obračun linearnog 

trenda za neparan 

broj godina—vježbe 

 

2. .Obračun 

linearnog trenda za 

paran broj godina— 

 

 

 

 

VIBER 

 

1-ZADATAK IZ ZBIRKE   

RAĐEN ZAJEDNO  

UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

 

2--POSTAVLJENA 

PREZENTACIJA--

objašnjen način 

obračuna  

linearnog trenda  za 

paran broj godina    

 

--učenici postavili 

pitanja za nejasnoće 

 

--zadat zadatak iz knjige 

da probaju da urade kod 

kuće 

  

Svi mogu da prate 

nastavu 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

--uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--prijavljeni učenici 100% 

 

---u radu aktivno  učestvuje 50 % 

 

Od tri učenika nemam nikakvih 

povratnih informacija 23% 
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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:  Četvrti dva  (IV2) 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Knjigovodstvo 

Вријеме 

реализације: 

utorak , 31.03. 2020  OD.10:45— DO11:30  

petak, 03.04.2020   od  8:50 do 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 

Modul VIII  

 
1.Evidencija obaveza 

banke iz 

poslovanja,kapitala I 

rezervi 

 

2.Vježbe evidencija 

obaveza banke iz 

poslovanja,kapitala I 

rezervi  

 

 

 

 

VIBER 

-1.--POSTAVLJENA 

PREZENTACIJA 

 

--UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

--zadat zadatak iz knjige 

da probaju da urade kod 

kuće. 

--učenicima dat uradjen 

zadatak ,jer nisu u 

potpunosti uradili 

domaći 

2.--zadat zadatak br.2 

str.142, učenici 

učestvuju u izradi 

zadatka 

  

Mogu da prate učenje 

na daljinu 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

--uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--prijavljeni učenici 100% 

 

--učešće u radu   na času  70% 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 
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 Оперативни план рада наставника/ настава на даљину  

  

Одјељење:  Treći dva  (III2) 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Knjigovodstvo  

Вријеме 

реализације: 

Sreda  , 01.04. 2020  OD.8:50— DO 9:35  

četvrtak, 02.04.2020   od  8:50 do 9:35 I od 9.40 do 10:20 ; petak 03.04.0d 8:00 do  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 

ModulVI  

 
 

1.Evidencija 

finansijskih  prihoda 

2.Vježbe –finansijski 

prihodi 

 

3.Evidencija 

neposlovnih I 

vanrednih prihoda 

4.Vježbe –

neposlovni ivanredni 

prihodi 

 

 

 

 

VIBER 

1.i 3---POSTAVLJENE 

PREZENTACIJE 

--UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

2.--zadat zadatak za 

vježbu str.147- učenici 

učestvuju u izradi 

zadatka uz pomoć 

profesora 

4--zadat zadatak iz 

knjige br.2 na str.152 da 

urade zajedno sa 

profesorom 

 

  

Mogu da učestvuju u 

radu 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

1.4--4 učenika se nisu  prijavila 

2.4—svi se prijavili,a na prozivke se 

nisu odazivala 3 učenika 

3.4—svi se prijavili,na prozivke se 

nisu odazivala 3 učenika 

 

--obuhvaćeni učenici 80% 

 

 

  

mailto:ss66@skolers.org


РЕПУБЛИКА СРПСКА 
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                                                   Оперативни план рада наставника/ настава на даљину  

  

Одјељење:  Drugi  dva  (II2) poslovno-pravni tehničari 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Ekonomija  

Вријеме 

реализације: 

Ponedeljak 30.03.2020 od 11:35 do 12:20 i od 12:25do 13:10                                 Utorak 

;31.03.2020 od 11:35 do 12:20                                                                                              

Sreda  , 01.04. 2020  OD.9:40— DO 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 

Modul IV  

1.Zajmovni kapital 
 

2.Kamate 

 

3.Bankarski kapital 

 

 

4.Funkcije 

bankarskog kapitala 

 

 

 

 

VIBER 

 

 
---POSTAVLJENE 

PREZENTACIJE 

- 

-UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

 

--Na svakom času 

pravljena je blic 

anketa ,da se vidi 

koliko su učenici 

razumeli gradivo sa 

prethodnog časa 
 

  

Jedan učenik ima  

ponekad problema sa 

praćenjem nastave,Ali 

in svaku lekciju 

presnimi od drugara I 

uradi. 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--obuhvaćeni učenici 80% 

 

--01.04 –odsutna 4 učenika 
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                                                                    Оперативни план рада наставника/ настава на даљину  

  

Одјељење:  Prvi tri (I3) bankarski tehničari 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Bankarska obuka 

Вријеме 

реализације: 

Sreda  , 01.04. 2020  OD.8:00— DO 8:45  

četvrtak, 02.04.2020   od  8:00 do 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 

Modul II  

 
 

1.Bankarska oprema 

 

 

2.Bankarski sektori I 

službe---organizacija 

u bankama 

 

 

 

 

VIBER 

 

 

---POSTAVLJENE 

PREZENTACIJE 

 

 

--UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

 

--uradila blic ankete 

,aktivno učestvuju I 

dali tačne odgovore 

 

 

 

 

  

 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima. 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--obuhvaćeni učenici 100% 
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                                           Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

Одјељење:  Četvrti tri  (IV3) 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Praktična nastava--Pravo 

Вријеме 

реализације: 

utorak , 31.03. 2020  OD.12:25— DO 13:10  

sreda, 01.04.2020   od  12:25 do 13:10 

  

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 

Modul X 

 
 

 

1.Arhivska djelatnost 

 

2. Načela 

kancelarijskog 

poslovanja 

 

 

 

 

VIBER 

 

 

--POSTAVLJENE 

PREZENTACIJE-- 

 

--učenici postavljali 

pitanja za nejasnoće 

 

 

  

Svi mogu da prate 

nastavu 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

--uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--prijavljeni učenici 100% 
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