
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:  I3 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:  Биљана Николић 

Предмет: Економија 

Вријеме 

реализације: 01.06.-05.06.2020. 

  

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 

63.Понављање 

градива 

64.Понављање 

градива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се 

путем групе 

Економија I 

 (Вајбер) 

 

 

 

 

 

 Ученици редовно 

приступају 

часу,активни су и 

ажурни 

 Сви ученици имају 

материјално 

техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

Ученици на сваком 

часу добију 

одговарајуће,прим- 

јерене задатке.На 

основу те 

активности се 

вреднује 

напредовање и 

ажурност у раду 

Реализација наставних јединица 

одвија се без 

проблема.Успостављена је 

комуникација са свим 

ученицима.Ученици су ажурни и 

одговарају на постављене задатке 

04.06..Сви ученици присутни 

ПОГ 100 % 

05.06..Сви ученици присутни 

ПОГ 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 

 

Одјељење:  I3 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:  Биљана Николић 

Предмет: Банкарско пословање 

Вријеме 

реализације: 

 

01.06.-05.06.2020. 

  

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 

65.Утврђивање 

градива 

66.Утврђивање 

градива  

 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се 

путем групе 

Банкарско 

пословање 

 (Вајбер) 

 

 

 

 

 

 Ученици редовно 

приступају 

часу,активни су и 

ажурни. 

 Сви ученици имају 

материјално 

техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

Ученици на сваком 

часу добију 

одговарајуће,примј

ерене задатке.На 

основу те 

активности се 

вреднује 

напредовање и 

ажурност у раду. 

Реализација наставних јединица 

одвија се без 

проблема.Успостављена је 

комуникација са свим 

ученицима.Ученици су ажурни и 

одговарају на постављене задатке 

01.06.Сви ученици су присутни 

ПОГ 100 % 

02.06.Сви ученици су присутни 

ПОГ 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 

  

Одјељење:  II2 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:  Биљана Николић 

Предмет: Пословна информатика 

Вријеме 

реализације: 01.06.-05.06.2020. 

  

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 

66.Вјежба 

67.Систематизаци

-ја градива 

 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се 

путем групе 

Пословна 

информатика 

 (Вајбер) 

 

 

 

 

 Ученици редовно 

приступају 

часу,активни су и 

ажурни 

 Сви ученици имају 

материјално 

техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

Ученици на сваком 

часу добију 

одговарајуће,примј

ерене задатке.На 

основу те 

активности се 

вреднује 

напредовање и 

ажурност у раду. 

Реализација наставних јединица 

одвија се без 

проблема.Успостављена је 

комуникација са свим 

ученицима.Ученици су ажурни и 

одговарају на постављене задатке 

02.06. Сви ученици присутни 

ПОГ 100  % 

03.06. Сви ученици присутни 

  ПОГ 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 

  

Одјељење:  II4 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:  Биљана Николић 

Предмет: Основе предузетништва 

Вријеме 

реализације: 01.06.-05.06.2020. 

  

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 

64.Биланас 

успјеха 

65.Биланс успјеха 

 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се 

путем групе 

Основе 

предузетништва 

 (Вајбер) 

 

 

 

 Ученици редовно 

приступају 

часу,активни су и 

ажурни са 

изолованим 

случајевима у виду 

кашњења слања 

домаћих.задатака 

 Сви ученици имају 

материјално 

техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

Ученици на сваком 

часу добију 

одговарајуће,примј

ерене задатке.На 

основу те 

активности се 

вреднује 

напредовање и 

ажурност у раду. 

Реализација наставних јединица 

одвија се без 

проблема.Успостављена је 

комуникација са свим 

ученицима.Ученици су ажурни и 

одговарају на постављене задатке 

02.06.Сви ученици присутни 

ПОГ  100 % 

05.06.Сви ученици присутни 

ПОГ 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 

  

Одјељење:  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:  Биљана Николић 

Предмет: Пословна информатика 

Вријеме 

реализације: 01.06.-05.06.2020. 

  

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 

65.Вјежба 

66.Вјежба 

 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се 

путем групе 

Пословна 

информатика 

 (Вајбер) 

 

 

 

 

 Ученици редовно 

приступају 

часу,активни су и 

ажурни, са 

изолованим 

случајевима 

ученика који не 

шаљу задатке и не 

ангажију се. 

 Сви ученици имају 

материјално 

техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

Ученици на сваком 

часу добију 

одговарајуће,примј

ерене задатке.На 

основу те 

активности се 

вреднује 

напредовање и 

ажурност у раду. 

Реализација наставних јединица 

одвија се без 

проблема.Успостављена је 

комуникација са свим 

ученицима.Ученици су ажурни и 

одговарају на постављене задатке 

01.06..Сви ученици присутни 

ПОГ 100 % 

02.06.Сви ученици присутни 

ПОГ 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 

  

Одјељење:  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:  Биљана Николић 

Предмет: Економија 

Вријеме 

реализације: 01.06.-05.06.2020. 

  

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 

66.Понављање 

градива 

67.Систематизаци

ја градива 

 

Комуникација са 

ученицима 

остварује се 

путем групе 

Економија  

 (Вајбер) 

 

 

 

 

 

 Ученици редовно 

приступају 

часу,већина је 

активна и ажурна, са 

изолованим 

случајевима ученика 

који не шаљу 

домаће задатке. 

 Сви ученици имају 

материјално 

техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину. 

Ученици на сваком 

часу добију 

одговарајуће,примј

ерене задатке.На 

основу те 

активности се 

вреднује 

напредовање и 

ажурност у раду 

Реализација наставних јединица 

одвија се без 

проблема.Успостављена је 

комуникација са свим 

ученицима.Већина ученика је 

ажурна и одговара на постављене 

задатке 

02.06.Сви ученици  присутни 

ПОГ 100  %. 

04.06.Сви ученици присутни 

 ПОГ 100  % 

 

 

mailto:ss66@skolers.org



