
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 - Električari 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:  Prokopije Joksimović 

Предмет:  Tehničko crtanje 

Вријеме 

реализације: 04.05.-08.05.2020. 

  

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 

Modul: Tehničko 

crtanje pomoću 

računara 

Tema: AutoCAD 

Jedinica- 60. Izrada 

i pozivanje blokova 

61.Organizacija 

crteža u slojevima 

 

 

 

 

 

 

Putem Vibera, tako 

što nakon prijave 

prisutnih ucenika 

pošaljem 

pripremljene 

materijale u vidu 

potrebnog teksta i 

pripadajućih slika 

 

 

    

Po redu, kako je 

naznačeno u tekstu ja 

izlazem gradivo a 

učenici prate i sudjeluju 

u predavanjima. Kada 

završim predavanje 

pitam “je li jasno I ima 

li pitanja”. Ako ima, 

razjasnimo i kad više 

nema, zaključimo čas, a 

učenicima ostaje  da 

primljene materijale 

ispišu u svoje sveske u 

vidu teksta i slika. 

 

  

Svi učenici imaju 

mogućnosti za 

realizaciju nastave na 

daljinu. 

  

Učenici imaju zadatak 

da ispišu zadati tekst i 

da nacrtaju date im 

slike i šeme u svoje 

sveske, to uslikaju i 

vrate mi na uvid 

najdalje do sljedećeg 

puta kada imamo čas a 

ja to njihovo zalaganje 

pregledam i ocijenim u 

evidenciji koju vodim. 

 

 

 

 

Realizacija se odvija na 

zadovoljavajući način. Učenici su 

disciplinovani i učestvuju u realizaciji 

domaćih zadataka. 

 

Procenat prisutnih učenika 100% 

 

Svi učenici se  javljaju. 

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 - Varioci 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:  Prokopije Joksimović 

Предмет: Konstruisanje 

Вријеме 

реализације: 04.05.-08.05.2020. 

  

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 

Modul: Mašinski 

elementi 4 

Tema: Kaišni 

prenosnici snage 

Jedinica: 55.Kaišni 

prenosnici snage-

opcenito 

56. Podjela kaišnih 

prenosnika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PutemVibera, tako 

što nakon prijave 

prisutnih učenika 

pošaljem 

pripremljene 

materijale u vidu 

potrebnog teksta i 

pripadajućih slika 

 

 

Po redu, kako je 

naznačeno u tekstu, ja 

izlažem gradivo a 

učenici prate i sudjeluju 

u predavanjima. Kada 

završim predavanje 

pitam “je li jasno i ima li 

pitanja”. Ako ima, 

razjasnimo i kad   više 

nema, zaključimo čas i 

zadam domaći zadatak 

tako što učenici moraju 

da primljene materijale 

ispišu u svoje sveske u 

vidu teksta i 

slika.Ukoliko je 

ponavljanje gradiva, 

onda razgovaramo o 

pređenoj temi. 

  

Svi učenici imaju 

mogućnosti za 

realizaciju nastave na 

daljinu. 

  

 

Učenici imaju zadatak 

da ispišu zadati tekst i 

da nacrtaju date im 

slike i šeme u svoje 

sveske, to uslikaju i 

vrate mi na uvid 

najdalje do sledećeg 

puta kada imamo čas a 

ja to njihovo zalaganje 

pregledam i ocijenim u 

evidenciji koju vodim. 

 

 

 

Realizacija se odvija na 

zadovoljavajući način. Učenici su 

disciplinovani i učestvuju u realizaciji 

domaćih  zadataka. 

 

Procenat prisutnih učenika 92 % 

 

Svi učenici se javljaju. 

 

    

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- varioci I bravari 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:  Prokopije Joksimović 

Предмет: Tehnologija obrade 

Вријеме 

реализације: 04.05.-08.05.2020. 

  

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 

Modul: 

Tehnologija obrade 

II 

Tema: Obrada 

brušenjem 
61.Obrada glačanjem 

62. Postupci izrade 

navoja i zupčanika 

 

 

 

 

 

 

 

PutemVibera, tako 

što nakon prijave 

prisutnih učenika 

pošaljem 

pripremljene 

materijale u vidu 

potrebnog teksta i 

pripadajućih slika. 

 

 

Po redu, kako je 

naznačeno u tekstu, ja 

izlažem gradivo a 

učenici prate i sudjeluju 

u predavanjima. Kada 

završim predavanje 

pitam “je li jasno i ima li 

pitanja”. Ako ima, 

razjasnimo i kad više 

nema, zaključimo čas, a 

učenicima ostaje  da 

primljene materijale 

ispišu u svoje sveske u 

vidu teksta i slika. 

 

 

 

  

Svi učenici imaju 

mogućnosti za 

realizaciju nastave na 

daljinu. 

  

 

Učenici imaju zadatak 

da ispišu zadati tekst i 

da nacrtaju date im 

slike i šeme u svoje 

sveske, to uslikaju i 

vrate mi na uvid 

najdalje do sledećeg 

puta kada imamo čas a 

ja to njihovo zalaganje 

pregledam i 

evidentiram. 

 

 

 

 

 

 

Realizacija se odvija na 

zadovoljavajući način.Učenici su 

disciplinovani i učestvuju u realizaciji 

domaćih zadataka. 

 

Procenat prisutnih učenika 89% 

 

Svi učenici se javljaju. 

 

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- varioci I bravari 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:  Prokopije Joksimović 

Предмет: Tehnologija zanimanja 

Вријеме 

реализације: 04.05.-08.05.2020. 

  

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 

Modul: Tehnologija 

zanimanja II 

Tema: Postupak 

gasnog zavarivanja 

Jedinica- 59. Naponi 

i deformacije u 

zavarenom spoju. 

60. Postupak 

nanošenja materijala 

kod jednoslojnog i 

višeslojnog 

navarivanja 

materijala 

 

 

 

PutemVibera, tako 

što, nakon prijave 

prisutnih učenika, 

pošaljem 

pripremljene 

materijale u vidu 

potrebnog teksta i 

pripadajućih slika 

 

 

Po redu, kako je 

naznačeno u tekstu ja 

izlažem gradivo a 

učenici prate i sudjeluju 

u predavanjima. Kada 

završim predavanje 

pitam “je li jasno i ima li 

pitanja”. Ako ima, 

razjasnimo i kad više 

nema, zaključimo čas, a 

učenicima ostaje  da 

primljene materijale 

ispišu u svoje sveske u 

vidu teksta i slika. 

  

Svi učenici imaju 

mogućnosti za 

realizaciju nastave na 

daljinu. 

 Ucenici imaju zadatak 

da ispišu zadati tekst i 

da nacrtaju date im 

slike i šeme u svoje 

sveske, to uslikaju i 

vrate mi na uvid 

najdalje do sledećeg 

puta kada imamo čas a 

ja to njihovo zalaganje 

pregledam i 

evidentiram.  

 

 

 

 

 

Realizacija se odvija na 

zadovoljavajući način. Učenici su 

disciplinovani i učestvuju u realizaciji 

domaćih zadataka. 

 

Procenat prisutnih učenika 86% 

 

Svi učenici se javljaju. 

 

  

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- Stolari 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:  Prokopije Joksimović 

Предмет: Mašine i uređaji 

Вријеме 

реализације: 04.05.-08.05.2020. 

  

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 

Modul: Uređaji za 

sušenje drveta 

Tema 
AUTOMATIZACIJA 

U DRVNOJ 

INDUSTRIJI 

57,58. Princip rada 

automatske linije za 

proizvodnju parketa 

59,60.Princip rada 

CNC mašina 

 

 

 

 

 

PutemVibera, tako 

što nakon prijave 

prisutnih učenika 

pošaljem 

pripremljene 

materijale u vidu 

teksta I pripadajućih 

slika 

 

 

    

Po redu, kako je 

naznačeno u tekstu, ja 

izlažem gradivo a 

učenici prate I sudjeluju 

u predavanjima. Kada 

završim predavanje 

pitam “je li jasno I ima 

li pitanja”. Ako ima, 

razjasnimo I kad vise 

nema, zaključimo čas, a 

učenicima ostaje  da 

primljene materijale 

ispišu u svoje sveske u 

vidu teksta I slika. 

 

 

 

  

Svi učenici imaju 

mogućnosti za 

realizaciju nastave na 

daljinu. 

  

 

Učenici imaju zadatak 

da ispišu zadati tekst I 

da nacrtaju date im 

slike I šeme u svoje 

sveske, to uslikaju I 

vrate mi na uvid 

najdalje do kraja 

tekuće sedmice a ja to 

njihovo zalaganje 

pregledam I ocijenim u 

evidenciji koju vodim. 

 

 

 

 

 

 

Realizacija se odvija na 

zadovoljavajući način. Učenici su 

disciplinovani i učestvuju u realizaciji 

domaćih zadataka. 

 

Procenat prisutnih učenika  100 % 

 

Svi učenici su se javljali. 

 

mailto:ss66@skolers.org

