
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  (електротехника 3. степен – 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: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Раде Тодоровић 

Предмет: Електротехнички материјали 

Вријеме 

реализације: 11.05-15.05.2020. 

  

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 

1. ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преко гугл 

учионице и 

месенџер групе. 

-Ученици 

истраживали на 

интернету о 

научнику Милутину 

Миланковићу по 

коме носи назив 

наша школа 

- Радили 

презентацију на исту 

тему 

-Радили у групама 

  

Нема ученика који 

немају услове за 

праћење 

--Презентације 

-- Прикупљање 

материјала са 

интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--Сарадња успостављена са свим 

ученицима 

--Ученици одрађују задатке  

-- Сви присутни ученици 

-- Обухваћеност 100 % 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 
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Одјељење:  I-4  (електротехника 3. степен – 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: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Раде Тодоровић 

Предмет: Електричне инсталације и освјетљење 

Вријеме 

реализације: 11.05-15.05.2020. 

  

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 

1-2 ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преко гугл 

учионице и 

месенџер групе. 

-Ученици 

истраживали на 

интернету о 

научнику Милутину 

Миланковићу по 

коме носи назив 

наша школа 

- Радили 

презентацију на исту 

тему 

-Радили у групама 

  

Нема ученика који 

немају услове за 

праћење 

--Презентације 

-- Прикупљање 

материјала са 

интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--Сарадња успостављена са свим 

ученицима 

--Ученици одрађују задатке  

-- Сви присутни ученици 

-- Обухваћеност 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 

 

Одјељење:  I-4  (електротехника 3. степен – 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: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Раде Тодоровић 

Предмет: Практична настава 

Вријеме 

реализације: 11.05-15.05.2020. 

  

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 

1. ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преко гугл 

учионице и 

месенџер групе. 

-Ученици 

истраживали на 

интернету о 

научнику Милутину 

Миланковићу по 

коме носи назив 

наша школа 

- Радили 

презентацију на исту 

тему 

-Радили у групама 

  

Нема ученика који 

немају услове за 

праћење 

--Презентације 

-- Прикупљање 

материјала са 

интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--Сарадња успостављена са свим 

ученицима 

--Ученици одрађују задатке  

-- Сви присутни ученици 

-- Обухваћеност 100 % 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 
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Одјељење:  I-1 и I- 2 (информационе технологије ) 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:  Раде Тодоровић 

Предмет: Основе електротехнике 

Вријеме 

реализације: 11.05-15.05.2020. 

  

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 

1. ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преко гугл 

учионице и 

месенџер групе. 

-Ученици 

истраживали на 

интернету о 

научнику Милутину 

Миланковићу по 

коме носи назив 

наша школа 

- Радили 

презентацију на исту 

тему 

-Радили у групама 

-Неки ученици су 

радили и теме 

једносмјерне струје, 

мјерних 

инструмента, 

Магнетизма 

  

Нема ученика који 

немају услове за 

праћење 

--Презентације 

-- Прикупљање 

материјала са 

интернета 

-- Самостална 

израда 

презентација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--Сарадња успостављена са свим 

ученицима 

--Ученици одрађују задатке  

-- Сви присутни ученици 

-- Обухваћеност 100 % 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
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Одјељење:  II-3 (информационе технологије) 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:  Раде Тодоровић 

Предмет: Основе електротехнике 

Вријеме 

реализације: 11.05-15.05.2020. 

  

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 

1. ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преко гугл 

учионице и 

месенџер групе. 

-Ученици 

истраживали на 

интернету о 

научнику Милутину 

Миланковићу по 

коме носи назив 

наша школа 

- Радили 

презентацију на исту 

тему 

-Радили у групама 

- дио ученика радио 

на изради сајтова 

  

Нема ученика који 

немају услове за 

праћење 

--Презентације 

-- Прикупљање 

материјала са 

интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--Сарадња успостављена са свим 

ученицима 

--Ученици одрађују задатке  

-- Сви присутни ученици 

-- Обухваћеност 100 % 
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Одјељење:  II-3 (информационе технологије) 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:  Раде Тодоровић 

Предмет: Електроника 

Вријеме 

реализације: 11.05-15.05.2020. 

  

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 

1. ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преко гугл 

учионице и 

месенџер групе. 

-Ученици 

истраживали на 

интернету о 

научнику Милутину 

Миланковићу по 

коме носи назив 

наша школа 

- Радили 

презентацију на исту 

тему 

-Радили у групама 

  

Нема ученика који 

немају услове за 

праћење 

--Презентације 

-- Прикупљање 

материјала са 

интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--Сарадња успостављена са свим 

ученицима 

--Ученици одрађују задатке  

-- Сви присутни ученици 

-- Обухваћеност 100 % 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
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Одјељење:  II-4 (машинство и обрада метала – вариоци и бравари) 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:  Раде Тодоровић 

Предмет: Основе електротехнике 

Вријеме 

реализације: 11.05-15.05.2020. 

  

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 

1. ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преко гугл 

учионице и 

месенџер групе. 

-Ученици 

истраживали на 

интернету о 

научнику Милутину 

Миланковићу по 

коме носи назив 

наша школа 

- Радили 

презентацију на исту 

тему 

-Радили у групама 

  

Нема ученика који 

немају услове за 

праћење 

--Презентације 

-- Прикупљање 

материјала са 

интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--Сарадња успостављена са свим 

ученицима 

--Ученици одрађују задатке  

-- Сви присутни ученици 

-- Обухваћеност 100 % 
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