
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 11.5.-15.5.2020. 

  

Одјељење:  I-3 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:  Дабић Славица 

Предмет: Књиговодство  

Вријеме 

реализације: Понедјељак 08:00-9:40, уторак 08:50-09:35  и  петак 08:50-09:35   

  

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 

ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА 

-Електронско 

књиговодство 

 

-Вибер 

група,  

 

 

-ученици на основу 

инструкција радили 

задату тему 

 

 

 

 Сви ученици 

имају могућности 

за реализацију 

наставе на 

даљину. 

-ученици 

доставили своје 

радове 

  

 

 

-реализација часова  обављена  

без проблема, присутност 

100% 

 

                  

 

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 11.5.-15.5.2020. 

  

Одјељење:  IV-3 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:  Дабић Славица 

Предмет: Економија 

Вријеме 

реализације: Сриједа 11:35-12:20  и четвртак  9:40- 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 

Систематизаци

ја градива и 

закњучивање 

оцјена 

-Вибер група 

 

 

 

Ученици разговарали о 

успјеху на крају школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сви ученици 

имају могућности 

за реализацију 

наставе на 

даљину. 

 

 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема,  присутност 100% 

 

Број сумативно вреднованих 

ученика је 13 (100%) 

Ученицима предложене, и уз 

њихову сагласност, закључене 

оцјене. 

 

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 11.5.-15.5.2020. 

  

Одјељење:  IV-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:  Дабић Славица 

Предмет: Економија 

Вријеме 

реализације: Сриједа 8:50- 9: 35 и четвртак 8:50- 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 

Систематизација 

градива и 

закњучивање 

оцјена 

-Вибер група 

 

 

 

Ученици разговарали о 

успјеху на крају школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сви ученици 

имају могућности 

за реализацију 

наставе на 

даљину. 

 

 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема,  присутност 100% 

 

Број сумативно вреднованих 

ученика је 14 (100%) 

Ученицима предложене, и уз 

њихову сагласност, закључене 

оцјене. 

 

 

 

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 11.5.-15.5.2020. 

  

Одјељење:  IV-3 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:  Дабић Славица 

Предмет: Изборни предмет- монетарна економија и банкарство 

Вријеме 

реализације: Уторак 8:00- 8:45 и четвртак 10:45-11:30 

  

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 

Систематизација 

градива и 

закњучивање 

оцјена 

-Вибер група 

 

 

 

Ученици разговарали о 

успјеху на крају школске 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сви ученици 

имају могућности 

за реализацију 

наставе на 

даљину. 

 

 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема,  присутност 100% 

 

Број сумативно вреднованих 

ученика је 13 (100%) 

Ученицима предложене, и уз 

њихову сагласност, закључене 

оцјене. 

 

 

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 11.5.-15.5.2020. 

  

Одјељење:  IV-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:  Дабић Славица 

Предмет: Изборни предмет- монетарна економија и банкарство 

Вријеме 

реализације: Сриједа 9:35-10:25 и четвртак 8:00-9:45 

  

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 

Систематизација 

градива и 

закњучивање 

оцјена 

-Вибер група 

 

 

 

Ученици разговарали о 

успјеху на крају 

школске године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сви ученици 

имају 

могућности за 

реализацију 

наставе на 

даљину. 

 

 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема,  присутност 100% 

 

Број сумативно вреднованих 

ученика је 14 (100%) 

Ученицима предложене, и уз 

њихову сагласност, закључене 

оцјене. 

 

 

 

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 11.5.-15.5.2020. 

  

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:  Дабић Славица 

Предмет: Монетарна економија и банкарство 

Вријеме 

реализације: Понедјељак 9:40-10:25  и  петак 9:40-10:25   

  

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 

ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА 

-Банкарство у 

Републици 

Српској 

 

-Вибер 

група,  

 

 

-ученици на основу 

инструкција радили 

задату тему 

 

 

 

  

Сви ученици 

имају могућности 

за реализацију 

наставе на 

даљину. 

-ученици 

доставили своје 

радове 

  

 

 

-реализација часова  обављена  

без проблема, присутност 

100% 

 

 

 

 

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 11.5.-15.5.2020. 

  

Одјељење:  IV-3 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:  Дабић Славица 

Предмет: Књиговодство 

Вријеме 

реализације: Уторак 10:45 – 10: 30 и петак 8:00- 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 

Систематизација 

градива и 

закњучивање оцјена 

 

 

 

 

-Вибер група 

 

 

 

Ученици 

разговарали о 

успјеху на крају 

школске године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сви ученици 

имају могућности 

за реализацију 

наставе на 

даљину. 

 

 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема,  присутност 100% 

 

Број сумативно вреднованих 

ученика је 13 (100%) 

Ученицима предложене, и уз 

њихову сагласност, закључене 

оцјене. 

 

 

 

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 11.5.-15.5.2020. 

  

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:  Дабић Славица 

Предмет: Практична настава 

Вријеме 

реализације: Уторак 9:40-10:25  и сриједа 08:00-08:45 

  

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 

ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА 

-Повезаност 

комисијског 

записника, 

рекламације и 

рјешења 

рекламације 

(самосталан 

проблем) 

 

-Вибер група,  

 

 

-ученици на основу 

инструкција радили 

задату тему, групни 

рад 

 

 

 

  

Сви ученици 

имају могућности 

за реализацију 

наставе на 

даљину. 

-ученици 

доставили своје 

радове 

  

 

 

-реализација часова  обављена  

без проблема, присутност 

100% 

 

           

 

 

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 11.5.-15.5.2020. 

  

Одјељење:  I-3 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:  Дабић Славица 

Предмет: Канцеларијско пословање 

Вријеме 

реализације: Уторак 12:25- 13:10  и сриједа 10:45-11:30 

  

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 

ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА 

-Повезаност 

комисијског 

записника, 

рекламације и 

рјешења 

рекламације 

(самосталан 

проблем) 

 

-Вибер група,  

 

 

-ученици на основу 

инструкција радили 

задату тему, групни 

рад 

 

 

 

  

Сви ученици 

имају могућности 

за реализацију 

наставе на 

даљину. 

-ученици 

доставили своје 

радове 

  

 

 

-реализација часова  обављена  

без проблема, присутност 

100% 

 

                                       

mailto:ss66@skolers.org



