
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 на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Слађана Јовић 

Предмет: Књиговодство 

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 

Пројектна 

седмица теме: 

Настанак и развој 

економије, 

Основна средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернетом 

помоћу вибер 

група 

 

  Слање наставних 

садржаја, питања и 

одговори путем 

вибер порука 

  

Сви ученици имају 

техничке могућности 

за овај вид наставе 

 

 

Помоћу опција у 

вибер апликацији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици редовно прате наставни 

процес,раде домаће задатке,активно 

учествују у раду 

-Присутност ученика 100% 

-Од свих ученика добијене повратне 

информације 

   

 

 

 

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 на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Слађана Јовић 

Предмет: Маркетинг 

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 

Пројектна 

седмица теме: 

Интернет 

маркетинг, Развој 

маркетинга 

 

 

 

 

 

 

Интернетом 

помоћу вибер 

група 

 

   

Слање наставних 

садржаја, питања и 

одговори путем 

вибер порука 

  

Сви ученици имају 

техничке могућности 

за овај вид наставе 

 

 

Помоћу опција у 

вибер апликацији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици редовно прате наставни 

процес,раде домаће задатке,активно 

учествују у раду 

-Присутност ученика 100 % 

-Од свих ученика добијене повратне 

информације 

 

 

                                                                   

                                                                

 

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 на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Слађана Јовић 

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 

Пројектна 

седмица, теме: 

Бизнис план 

предузећа, 

Банкарско 

пословање, 

Хартије од 

вриједности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернетом 

помоћу вибер 

група 

 

 

 

 

   

Слање наставних 

садржаја,питања и 

одговори путем 

вибер порука 

  

Сви ученици имају 

техничке могућности 

за овај вид наставе 

 

 

Помоћу опција у 

вибер апликацији 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ученици редовно прате наставни 

процес,раде домаће задатке,активно 

учествују у раду 

-Присутност ученика 100% 

-Од пет  ученика нису добијене 

повратне информације 
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