
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:  I-1, I-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:  Томислав Пантић 

Предмет: Рач графика ,  

Вријеме 

реализације: Од понедељка до петка , по школском распореду часова      08.06-12.06.2020 

  

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 

Модул : 

I-1, I-2, 

-Обрада звука, 

видео записа и 

анимација 

- 

Креиран (web 

page ) , за 

потребе наставе , 

на сајту се 

налазе линкови 

за сваки разред 

и предмет 

појединачно, а у 

њима 

материјали за 

часове  

https://sites.googl

e.com/view/it-

milici-on-

line/home 
 

  Ученици имају 

приступ 

материјалима 24 

сата, , Активности 

ученика су као на 

редовним часовима 

, понављање 

градива, практичне 

вјежбе на рач , 

задаци и вјежбе се 

шаљу на провјеру у 

одређеним 

роковима,  

групни рад за 

поједине предмете, 

и презентације . 

 Није било 

пријављених 

ученика који не 

могу пратити 

наставу , осим 

краткотрајних 

прекида 

интернетске везе , 

која није утицала 

на реализацију 

наставе 

Праћење напредовања 

се врши свакодневно , 

односно након сваког 

час ученици шаљу 

одговоре везане за ту 

лекцију или час. 

Постигнућа ученика се 

врше након сваког 

часа или блока часова 

тако што шаљу домаће 

радове који садрже 

задатке, пројекте и 

слично које су радили 

на рачунарима из 

појединих предмета, 

односно модула 

Реализација се одвија 

редовно на дневној баѕи, 

није било одсутних 

ученика, сарадња са 

ученицима је више него 

одлична. Ученици 

одговарају на постављене 

задатке и траже савјете 

или коментаре за оно што 

им није јасно или што 

теже усвајају ново 

градиво.Проценат 

обухваћених ученика у 

свим овим разредима је 

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 

 
        

Одјељење:  I-1, I-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:  Томислав Пантић 

Предмет: Програмирање,  

Вријеме 

реализације: Од понедељка до петка , по школском распореду часова       08.06-12.06.2020 

  

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 

Модул : 

- Функције без 

показивача и 

меморијске 

класе, 

I-1, I-2, 

- 

Креиран (web 

page ) , за 

потребе наставе , 

на сајту се 

налазе линкови 

за сваки разред 

и предмет 

појединачно, а у 

њима 

материјали за 

часове  

https://sites.googl

e.com/view/it-

milici-on-

line/home 
 

  Ученици имају 

приступ 

материјалима 24 

сата, Активности 

ученика су као на 

редовним часовима 

, понављање 

градива, практичне 

вјежбе на рачun , 

задаци и вјежбе се 

шаљу на провјеру у 

одређеним 

роковима, ,групни 

рад за поједине 

предмете,  и 

презентације . 

 Није било 

пријављених 

ученика који не 

могу пратити 

наставу , осим 

краткотрајних 

прекида 

интернетске везе , 

која није утицала 

на реализацију 

наставе 

Праћење напредовања 

се врши свакодневно , 

односно након сваког 

час ученици шаљу 

одговоре везане за ту 

лекцију или час. 

Постигнућа ученика се 

врше након сваког 

часа или блока часова 

тако што шаљу домаће 

радове који садрже 

задатке, пројекте и 

слично које су радили 

на рачунарима из 

појединих предмета, 

односно модул 

Реализација се одвија 

редовно на дневној баѕи, 

није било одсутних 

ученика, сарадња са 

ученицима је више него 

одлична. Ученици 

одговарају на постављене 

задатке и траже савјете 

или коментаре за оно што 

им није јасно или што 

теже усвајају ново 

градиво.Проценат 

обухваћених ученика у 

свим овим разредима је 

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 

 
   

Одјељење:  II-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:  Томислав Пантић 

Предмет: Рач хардвер,  

Вријеме 

реализације: Од понедељка до петка , по школском распореду часова       08.06-12.06.2020 

  

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 

Модул : 

- Склапање 

рачунара, 

инсталирање 

рачунара и 

тестирање 

хардвера 

II-3 

- 

Креиран (web 

page ) , за 

потребе наставе , 

на сајту се 

налазе линкови 

за сваки разред 

и предмет 

појединачно, а у 

њима 

материјали за 

часове  

https://sites.googl

e.com/view/it-

milici-on-

line/home 
 

  Ученици имају 

приступ 

материјалима 24 

сата, , Активности 

ученика су као на 

редовним часовима 

, понављање 

градива, практичне 

вјежбе на рачун, 

задаци и вјежбе се 

шаљу на провјеру у 

одређеним 

роковима, групни 

рад за поједине 

предмете,  и 

презентације . 

 Није било 

пријављених 

ученика који не 

могу пратити 

наставу , осим 

краткотрајних 

прекида 

интернетске везе , 

која није утицала 

на реализацију 

наставе 

Праћење напредовања 

се врши свакодневно , 

односно након сваког 

час ученици шаљу 

одговоре везане за ту 

лекцију или час. 

Постигнућа ученика се 

врше након сваког 

часа или блока часова 

тако што шаљу домаће 

радове који садрже 

задатке, пројекте и 

слично које су радили 

на рачунарима из 

појединих предмета, 

односно модул 

Реализација се одвија 

редовно на дневној баѕи, 

није било одсутних 

ученика, сарадња са 

ученицима је више него 

одлична. Ученици 

одговарају на постављене 

задатке и траже савјете 

или коментаре за оно што 

им није јасно или што 

теже усвајају ново 

градиво.Проценат 

обухваћених ученика у 

свим овим разредима је 

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 

 
    

Одјељење:  III-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:  Томислав Пантић 

Предмет: ИС И Базе података 

Вријеме 

реализације: Од понедељка до петка , по школском распореду часова       08.06-12.06.2020 

  

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 

Модул : 

III-3 

SQL упитни језик 

- 

Креиран (web 

page ) , за 

потребе наставе , 

на сајту се 

налазе линкови 

за сваки разред 

и предмет 

појединачно, а у 

њима 

материјали за 

часове  

https://sites.googl

e.com/view/it-

milici-on-

line/home 
 

  Ученици имају 

приступ 

материјалима 24 

сата, , Активности 

ученика су као на 

редовним часовима 

, понављање 

градива, практичне 

вјежбе на рачун, 

задаци и вјежбе се 

шаљу на провјеру у 

одређеним 

роковима,  

групни рад за 

поједине предмете, 

и презентације . 

 Није било 

пријављених 

ученика који не 

могу пратити 

наставу , осим 

краткотрајних 

прекида 

интернетске везе , 

која није утицала 

на реализацију 

наставе 

Праћење напредовања 

се врши свакодневно , 

односно након сваког 

час ученици шаљу 

одговоре везане за ту 

лекцију или час. 

Постигнућа ученика се 

врше након сваког 

часа или блока часова 

тако што шаљу домаће 

радове који садрже 

задатке, пројекте и 

слично које су радили 

на рачунарима из 

појединих предмета, 

односно модул 

Реализација се одвија 

редовно на дневној баѕи, 

није било одсутних 

ученика, сарадња са 

ученицима је више него 

одлична. Ученици 

одговарају на постављене 

задатке и траже савјете 

или коментаре за оно што 

им није јасно или што 

теже усвајају ново 

градиво.Проценат 

обухваћених ученика у 

свим овим разредима је 

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 

 
     

Одјељење:  III-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:  Томислав Пантић 

Предмет: Оперативни системи ,  

Вријеме 

реализације: Од понедељка до петка , по школском распореду часова       08.06-12.06.2020 

  

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 

Модул : 

III-3 

- Инсталирање 

оперативних 

система и 

додатног 

софтвера 

- 

Креиран (web 

page ) , за 

потребе наставе , 

на сајту се 

налазе линкови 

за сваки разред 

и предмет 

појединачно, а у 

њима 

материјали за 

часове  

https://sites.googl

e.com/view/it-

milici-on-

line/home 
 

  Ученици имају 

приступ 

материјалима 24 

сата, , Активности 

ученика су као на 

редовним часовима 

, понављање 

градива, практичне 

вјежбе на рачун , 

задаци и вјежбе се 

шаљу на провјеру у 

одређеним 

роковима,  

групни рад за 

поједине предмете, 

и презентације . 

 Није било 

пријављених 

ученика који не 

могу пратити 

наставу , осим 

краткотрајних 

прекида 

интернетске везе , 

која није утицала 

на реализацију 

наставе 

Праћење напредовања 

се врши свакодневно , 

односно након сваког 

час ученици шаљу 

одговоре везане за ту 

лекцију или час. 

Постигнућа ученика се 

врше након сваког 

часа или блока часова 

тако што шаљу домаће 

радове који садрже 

задатке, пројекте и 

слично које су радили 

на рачунарима из 

појединих предмета, 

односно модула 

Реализација се одвија 

редовно на дневној баѕи, 

није било одсутних 

ученика, сарадња са 

ученицима је више него 

одлична. Ученици 

одговарају на постављене 

задатке и траже савјете 

или коментаре за оно што 

им није јасно или што 

теже усвајају ново 

градиво.Проценат 

обухваћених ученика у 

свим овим разредима је 

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 

 
  

Одјељење:  III-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:  Томислав Пантић 

Предмет: Програмирање,  

Вријеме 

реализације: Од понедељка до петка , по школском распореду часова       08.06-12.06.2020 

  

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 

Модул : 

- Изузеци и 

библиотека 

компонената 

III-3 

- 

Креиран (web 

page ) , за 

потребе наставе , 

на сајту се 

налазе линкови 

за сваки разред 

и предмет 

појединачно, а у 

њима 

материјали за 

часове  

https://sites.googl

e.com/view/it-

milici-on-

line/home 
 

  Ученици имају 

приступ 

материјалима 24 

сата, ,Активности 

ученика су као на 

редовним часовима 

, понављање 

градива, практичне 

вјежбе на рачун, 

задаци и вјежбе се 

шаљу на провјеру у 

одређеним 

роковима,  

групни рад за 

поједине предмете, 

и презентације . 

 Није било 

пријављених 

ученика који не 

могу пратити 

наставу , осим 

краткотрајних 

прекида 

интернетске везе , 

која није утицала 

на реализацију 

наставе 

Праћење напредовања 

се врши свакодневно , 

односно након сваког 

час ученици шаљу 

одговоре везане за ту 

лекцију или час. 

Постигнућа ученика се 

врше након сваког 

часа или блока часова 

тако што шаљу домаће 

радове који садрже 

задатке, пројекте и 

слично које су радили 

на рачунарима из 

појединих предмета, 

односно модул 

Реализација се одвија 

редовно на дневној баѕи, 

није било одсутних 

ученика, сарадња са 

ученицима је више него 

одлична. Ученици 

одговарају на постављене 

задатке и траже савјете 

или коментаре за оно што 

им није јасно или што 

теже усвајају ново 

градиво.Проценат 

обухваћених ученика у 

свим овим разредима је 

100 % 
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