
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 Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 85,3% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 18.05.2020, 4. час и 21.05.2020, 2. час 

  

Планирана активност 

(наставна јединица, 

тема, модул) 

Начин 

комуникације 

са ученицима 

Активности ученика / 

наставника 

Начин реализације 

за ученике који 

немају материјалno 

-  техничких 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину 

Начин праћења, 

напредовања и 

постигнућа 

ученика 

Добро пожаловать в 

Россию 

 

Добро пожаловать в 

Россию 

 

Комуникација 

са ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као 

и путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за 

ово одјељење. 

Ученици су током часа 

обрађивали нову 

наставну јединицу, 

били су активни, 

ажурни, путем аудио и 

фото порука успјешно 

одговорили задатку. 

 Сви ученици 

имају материјално 

– техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, вјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни, 

активни, ажурни, како у раду током 

самог часа, тако и у извршавању 

домаћих задатака. 

 

18.05.2020: 2 ученикa одсутна. 

21.05.2020: 3 ученика одсутна. 

 

 

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 Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 90% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 18.05.2020, 2. час и 21.05.2020, 1. час 

  

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 

Что русские едят 
 
Сербское 
просвещение 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

Ученици су током 

часа утврђивали и  

обрађивали нову 

наставну јединицу, 

били су активни, 

ажурни, путем 

аудио и фото 

порука успјешно 

одговорили 

задатку. 

 Сви ученици 

имају материјално 

– техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, вјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

 

 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни, 

активни, ажурни, како у раду током 

самог часа, тако и у извршавању 

домаћих задатака. 

 

18.05.2020: 1 ученикa одсутан. 

21.05.2020: 3 ученика одсутна. 

 

 

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 Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају на постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 83,3% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Српски језик 

Вријеме реализације: 19.05.2020, 2. час и 22.05.2020, 7. час 

  

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 

Снимање радио-

емисије 

 

ТВ програм 
 

 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење. 

Ученици су током 

часа утврђивали и  

обрађивали нову 

наставну јединицу, 

били су активни, 

ажурни, путем 

аудио и фото 

порука успјешно 

одговорили 

задатку. 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, вјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни, 

активни, ажурни, како у раду током 

самог часа, тако и у извршавању 

домаћих задатака, са изузетком  

једног ученика овог одјељења који је 

апсолутно неактиван. 

19.05.2020: 3 ученика одсутна. 

22.05.2020: 3 ученика одсутна. 

 

 

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-1 Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 82,1% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 18.05.2020, 5. час и 22.05.2020, 5. час 

  

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 

Господин великый 
Новгород 
 
Господин великый 
Новгород 

 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

Ученици су током 

часа обрађивали 

нову наставну 

јединицу, били су 

активни, ажурни, 

путем аудио и 

фото порука 

успјешно 

одговорили 

задатку. 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, вјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни, 

активни, ажурни, како у раду током 

самог часа, тако и у извршавању 

домаћих задатака. 

 

22.05.2020: 5 ученика одсутнo. 

 

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 Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 18.05.2020, 1. час и 21.05.2020, 5. час 

  

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 

Голубое и зелёное 

 

Голубое и зелёное 

 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

Ученици су током 

часа утврђивали и  

обрађивали нову 

наставну јединицу, 

били су активни, 

ажурни, путем 

аудио и фото 

порука успјешно 

одговорили 

задатку. 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, вјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни, 

активни, ажурни, како у раду током 

самог часа, тако и у извршавању 

домаћих задатака. 

 

 

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-4 Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Српски језик 

Вријеме реализације: 18.05.2020, 6. час и 19.05.2020, 1. час 

  

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 

Закључивање оцјена 

 

Закључивање оцјена 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

Сви ученици су 

сагласни са 

закључном оцјеном 

(18 ученика). 

 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

Испитивање 

особина и 

способности 

радника 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, вјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

 

Сарадња није успостављена са једним 

учеником. 

 

 Ученици овог одјељења су, са 

изузетком неколицине, били присутни 

и активни. 

 

 

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 Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 20.05.2020, 5. час 

  

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 

Заключение отметок 
 
 

 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

Ученицима су, уз 

њихову сагласност,  

предложене и 

закључене оцјене, 

за крај школске 

2020 године (14 

ученика) 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, вјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без посебних 

проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни и 

активни, извршавају све задатке и 

обавезе, са изузетком два ученика који 

су били неактивни. 

 

 

 

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 Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 20.05.2020, 5. час 

  

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 

Заключение отметок 
 
 

 

 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

Ученицима су, уз 

њихову сагласност,  

предложене и 

закључене оцјене, 

за крај школске 

2020 године (13 

ученика) 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, вјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без посебних 

проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су, углавном, 

редовни и активни. 
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