
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 
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ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

 
 

PERIOD OD  15.06 DO 17 .06. 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 ,17.06. 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 

ModulVI  

 
 

 

136. čas 

Zaključivanje 

ocjena 

 

 

 

 

 

 

VIBER 

 

 

136. Zaključene 

predložene ocjene. 

 

 

  

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 

 

20 ocjena zaključene uz saglasnost, 

 

1zaključena jedinica, nije se izjasnio 

(tražio je da mu poklonim pozitivnu)  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење:  Drugidva  (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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Ekonomija 

Вријеме 

реализације: Ponedeljak ;15.06.2020 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 IV  

 

136. čas 

Zaključivanje 

ocjena 

 

 

 

 

VIBER 

 

136. Zaključene 

predložene ocjene 

 

Mogu da prate učenje 

na daljinu 

-Angažovanost 

učenika tokom rada 

na času 

 

--izrada zadatih 

zadataka na času 

 

--Izrada domaćih 

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj sumativno vrednovanih učenika 

je 20 (100%). Učenici saglasni sa 

zaključenim ocjenama. 
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