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 PERIOD OD 27.04.—30.4.2020     Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

1 

Одјељење:  Četvrti dva  (IV2) – ekonomski tehničari 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Praktična nastava  (Preduzeće za vježbu)  

Вријеме 

реализације: Ponedeljak ,27.04. 2020  OD.8.00— DO 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 

MODUL XII 

1,Sadržaj 

instrumenata 

platnog prometa. 

 

2. I 3 Kontrolni 

 

4. Analiza rada 

preduzeća za 

vježbu I kontrolnog 

 

 

 

 

VIBER 

1.Postavljena 

prezentacija     kroz 

razgovor obradjena 

lekcija jer su to teme 

koje se obradjuju 

tokim skolovanja. 

 

2.3  pitanja na koja su 

dali odgovore I poslali 

snimke 

 

4.Tokom časa  

analizirani su 

kontrolni I rad 

preduzeća za vježbu 

  

.svi imaju mogućnosti 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

27.04.jedan učenik odsutan 

 

 

-aktivno učestvuje  u radu 92 % 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

2 

Одјељење:  Četvrti dva  (IV2) 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Statistika 

Вријеме 

реализације: 

utorak , 28.04. 2020  OD.8:00— DO 8:30 

četvrtak, 30.04.2020   od  10:30 do 11 

  

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 II 

 
1.Naturalno I 

vrednosno 

izražavanje 

proizvodnje I 

prometa 

 

2.Vježbe zadaci 

 

 

 

 

VIBER 

 

1.--POSTAVLJENA 

PREZENTACIJA—

objašnjeno šta je 

naturalno a šta 

vrednosno izražavanje 

proizvodnje I prometam 

I način obračuna 

uslovnonaturalne 

proizvodnje 

 

--učenici postavili 

pitanja za nejasnoće 

 

2--zadat zadatak  da 

probaju da urade 

samostalno 

  

Imaju mogućnost da 

prate nastavu 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

--uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--28.04-odsutan jedan učenik (net) 

 

-aktivno učestvuje  u radu 92% 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење:  Četvrti tri  (IV3) – ekonomski tehničari 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Statistika 

Вријеме 

реализације: 

utorak , 28.04. 2020  OD.8:35— DO 9:05  

četvrtak, 30.04.2020   od  8:35 do 9:05 

  

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 II  
 

1..Naturalno I 

vrednosno 

izražavanje 

proizvodnje I 

prometa 

 

 

2.Vježbe zadaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIBER 

 

1.--POSTAVLJENA 

PREZENTACIJA-- 

objašnjeno šta je 

naturalno a šta 

vrednosno izražavanje 

proizvodnje I prometam 

I način obračuna 

uslovno naturalne 

proizvodnje 

 

 

--učenici postavili 

pitanja za nejasnoće 

 

2--zadat zadatak  da 

probaju da urade  

samostalno  na času 

  

Svi mogu da prate 

nastavu 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

--uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

-28.04.svi-prijavljeni učenici  

-30.04-           # 

-U radu na času aktivno učestvuje 

80% 

Zadatke kod kuće većina uradi 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење:  Četvrti dva  (IV2) 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Knjigovodstvo 

Вријеме 

реализације: 

utorak , 28.04. 2020  OD.9:55— DO10:25 

petak, 01.05.2020   od  8:35 do 9:05 Državni praznik 

  

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 VIII  

 
 

 

1.Utvrdjivanje 

rezultata poslovanja 

banke I raspodjela 

dobiti I pokriće 

gubitaka 

 

 

 

 

VIBER 

1 -POSTAVLJENA 

PREZENTACIJAza ono 

sto im nije jasno,učenici 

postavljeju pitanja 
 

--zadat zadatak  

djelimično  uradjen na 

času zajedno sa 

profesorom .Ostale 

promene date da se 

urade kući.. 

 

 

  

Mogu da prate učenje 

na daljinu 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

--uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--28.04 svi prijavljeni 

 

--učešće u radu   na času  100% 

 

Domaći zadatak uglavnom urade 
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 Оперативни план рада наставника/ настава на даљину  

  

Одјељење:  Treći dva  (III2) 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Knjigovodstvo  

Вријеме 

реализације: 

Sreda  ,29.04. 2020  OD.8:35— DO 9:05 

četvrtak, 30.04.2020  od 9:10 do 9:40 i od 9:55do 10:25 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације за 

ученикекојинемајум

атеријално- 

техничкихмогућност

изареализацијунаста

венадаљину 

Начинпраћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

ModulVI  

 
 

 

1i 2.Obračun 

evidencija 

finansijskog rezultata 

preduzeća 

 

3. Vježbe-- Obračun 

finansijskog rezultata  

 

 

 

 

 

 

VIBER 

1---2 časa 

POSTAVLJENE 

PREZENTACIJe 

 Učenici mogu da 

postavljaju pitanja za 

nejasne stvari 

 

Lekcija ponovljena uz 

aktivno učešće 

učenika 

Dati primjeri da se 

vježba I na casu I kod 

kuće. 

  

Mogu da učestvuju u 

radu 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

29.4-2 učenika se nisu prijavila 

30.4 –2 učenik odsutanna dva časa--

obuhvaćeni učenici 90% 

 

Dosta se njih angažovalo na 2 i 3 času 

kada smo vježbali primjere.                  

Počinju da bolje rade nego prije.                 

Od jednog učenika nemam nikakvu 

povratnu informaciju do sada. 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење:  Drugi  dva  (II2) – poslovno-pravni tehničari 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Ekonomija  

Вријеме 

реализације: 

Ponedeljak ;27.04.2020 od 10:30 do 11 I 0d 11:05 do 11 :35                                                      

Utorak ;28.04.2020 od 10:30 do 11:00                                                                                              

Sreda  , 29.04. 2020  OD.9:10— DO09:40 

  

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 IV  

 

1.Nastajanje nove 

društvene podjele 

rada             
 

2.Koncentracija I 

centralizacija 

kapitala 

 

3,Diverzifikacija 

proizvodnje 

4.Ponavljanje 

gradiva 

 

 

 

 

VIBER 

-1-3--POSTAVLJENE 

PREZENTACIJE 
--UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

--Na svakom času 

pravljena je blic 

anketa ,da se vidi 

koliko su učenici 

razumeli gradivo sa 

časa 
Prezentacije  su 

pripremile 

učeniceNikolina 

Kovačević, 

DijanaKandićI  Zarfija 

 

Mogu da prate učenje 

na daljinu 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

Uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--obuhvaćeni učenici 95% 

 

--27.04—svi prijavljeni 

--28.04—odsutan 1 učenika                      

--29.04—odsutan 1 učenik 

Učenici aktivno učestvuju u radu.Za 
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Mujićić  

 

pohvalu su posebno prilikom 

ponavljanja gradiva. 

  

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење:  Prvi tri (I3) – bankarski tehničari 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Bankarska obuka 

Вријеме 

реализације: 

Sreda  ,29.04. 2020  OD.8:00— DO 8:30 

četvrtak, 30.04.2020   od  8:00 do 8:30 

  

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 

Modul II  

 
1.Primanje I 

evidentiranje uplata    

 

2.Isplate I 

evidentiranje isplata                       

 

 

 

 

VIBER 

 

 

1-2---POSTAVLJENE 

PREZENTACIJE 

Lekcije obradjene  pomoću 

pitanja jer su to stvari koje 

sui m poznate 

 

--UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

 

--uradila blic ankete 

,aktivno učestvuju I 

dali tačne odgovore 

  

Svi imaju  mogućnost 

da realizuju nastavu 

na daljinu 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

Uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima. 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--obuhvaćeni učenici 95% 

 

--29.04.nema odsutnih 

--30.04 1 učenik odsutan                              

--obuhvaćenost  94% 
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Zadovoljna sam sa radom većine 

učenika.Dosta njih aktivno učestvuje u 

radu . 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

 Četvrti tri  (IV3) 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Praktična nastava--Pravo 

Вријеме 

реализације: 

utorak , 28.04. 2020  OD.11:05— DO 11:35 

sreda, 29.04.2020   od  11:05 do 11:35 

  

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 

Modul XI 

 
 

 

 

 

1-2.Način čuvanja I 

održavanje arhivske 

gradje 

 

 

 

 

VIBER 

 

 

--POSTAVLJENE 

PREZENTACIJE-- 

 

--učenici postavljali 

pitanja za nejasnoće 

 

 

  

Svi mogu da prate 

nastavu 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

--uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--28.04 svi prijavljeni 100% 

--29.04# 

 

Obuhvaćenost 100 % 

Izvršavaju zadatke. 
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