
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 26.-30.10.2020. 

  

Одјељење:  III2 A 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:  Гордана Чалмић 

Предмет: Демократија и људска права 

Вријеме 

реализације: 28.10.2020.5 и 6 час 

  

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 

Нивои власти у 

БиХ 

 

 

 

 

Вибер група, е-

маил  

Наставни материјал 

и вјежбе постављају 

се у вибер групу, а у 

вријеме часова 

остварује се 

комуникација, гдје 

са ученицима 

разговарам о 

наставним 

јединицама и 

објашњавам 

нејасноће које 

имају.Ученици 

одговарају на 

питања и раде 

вјежбе. 

  

 

Сви ученици су 

пратили наставу, 

што значи да сви 

имају могућност 

праћења наставе на 

даљину. 

 

 

 

Преко домаћих 

задатака који су у 

виду  израде 

презентација, 

писање реферата и 

вјежби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, у овом одјељење остварена је 

потпуна сарадња са свим 

ученицима, већина ученика је  

активна на часу , тј. појединачно 

одговарају на постављена питања  и 

израду  вјежби. 

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 26.-30.10.2020. 

  

Одјељење:  III2 Б 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:  Гордана Чалмић 

Предмет: Демократија и људска права 

Вријеме 

реализације: 30.10.2020.5 и 6 час 

  

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 

Нивои власти у 

БиХ 

 

 

 

 

Вибер група, е-

маил  

Наставни материјал и 

вјежбе постављају се у 

вибер групу, а у 

вријеме часова 

остварује се 

комуникација, гдје са 

ученицима разговарам 

о наставним 

јединицама и 

објашњавам нејасноће 

које имају.Ученици 

одговарају на питања и 

раде вјежбе. 

  

 

Сви ученици су 

пратили наставу, 

што значи да сви 

имају могућност 

праћења наставе на 

даљину. 

 

 

 

Преко домаћих 

задатака који су у 

виду  израде 

презентација, 

писање реферата и 

вјежби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, у овом одјељење остварена је 

потпуна сарадња са свим 

ученицима, већина ученика је  

активна на часу , тј. појединачно 

одговарају на постављена питања  и 

израду  вјежби. 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                         

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 26.-30.10.2020. 

  

Одјељење:  III3 А 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:  Гордана Чалмић 

Предмет: Демократија и људска права 

Вријеме 

реализације: 28.10.2020.3 и 4 час 

  

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 

Нивои власти у 

БиХ 

 

 

 

 

Вибер група, е-

маил  

Наставни материјал 

и вјежбе постављају 

се у вибер групу, а у 

вријеме часова 

остварује се 

комуникација, гдје 

са ученицима 

разговарам о 

наставним 

јединицама и 

објашњавам 

нејасноће које 

имају.Ученици 

одговарају на 

питања и раде 

вјежбе. 

  

 

Сви ученици су 

пратили наставу, 

што значи да сви 

имају могућност 

праћења наставе на 

даљину. 

 

 

 

Преко домаћих 

задатака који су у 

виду  израде 

презентација, 

писање реферата и 

вјежби. 

 

 

 

 

 

 

Да, у овом одјељење остварена је 

потпуна сарадња са свим 

ученицима, већина ученика је  

активна на часу , тј. појединачно 

одговарају на постављена питања  и 

израду  вјежби. 

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 26.-30.10.2020. 

 Одјељење:  III3 Б 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:  Гордана Чалмић 

Предмет: Демократија и људска права 

Вријеме 

реализације: 28.10.2020.1 и 2 час 

  

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 

Нивои власти у 

БиХ 

 

 

 

 

Вибер група, е-

маил  

Наставни материјал 

и вјежбе постављају 

се у вибер групу, а у 

вријеме часова 

остварује се 

комуникација, гдје 

са ученицима 

разговарам о 

наставним 

јединицама и 

објашњавам 

нејасноће које 

имају.Ученици 

одговарају на 

питања и раде 

вјежбе. 

  

 

Сви ученици су 

пратили наставу, 

што значи да сви 

имају могућност 

праћења наставе на 

даљину. 

 

 

 

Преко домаћих 

задатака који су у 

виду  израде 

презентација, 

писање реферата и 

вјежби. 

 

 

 

 

Да, у овом одјељење остварена је 

потпуна сарадња са свим 

ученицима, већина ученика је  

активна на часу , тј. појединачно 

одговарају на постављена питања  и 

израду  вјежби. 

 

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 26.-30.10.2020. 

 Одјељење:  III4  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:  Гордана Чалмић 

Предмет: Демократија и људска права 

Вријеме 

реализације: 30.10.2020.2 и 3 час 

  

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 

Нивои власти у 

БиХ 

 

 

 

 

Вибер група, е-

маил  

Наставни материјал 

и вјежбе постављају 

се у вибер групу, а у 

вријеме часова 

остварује се 

комуникација, гдје 

са ученицима 

разговарам о 

наставним 

јединицама и 

објашњавам 

нејасноће које 

имају.Ученици 

одговарају на 

питања и раде 

вјежбе. 

  

 

Сви ученици су 

пратили наставу, 

што значи да сви 

имају могућност 

праћења наставе на 

даљину. 

 

 

 

Преко домаћих 

задатака који су у 

виду  израде 

презентација, 

писање реферата и 

вјежби. 

 

 

 

 

 

 

Да, у овом одјељење остварена је 

потпуна сарадња са свим 

ученицима, већина ученика је  

активна на часу , тј. појединачно 

одговарају на постављена питања  и 

израду  вјежби. 

                                                                 

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 26.-30.10.2020. 

 Одјељење:  IV1 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:  Гордана Чалмић 

Предмет: Демократија и људска права 

Вријеме 

реализације: 30.10.2020.1 и 2 час 

  

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 

Нивои власти у 

БиХ 

 

 

 

 

Вибер група, е-

маил  

Наставни материјал 

и вјежбе постављају 

се у вибер групу, а у 

вријеме часова 

остварује се 

комуникација, гдје 

са ученицима 

разговарам о 

наставним 

јединицама и 

објашњавам 

нејасноће које 

имају.Ученици 

одговарају на 

питања и раде 

вјежбе. 

  

 

Сви ученици су 

пратили наставу, 

што значи да сви 

имају могућност 

праћења наставе на 

даљину. 

 

 

 

Преко домаћих 

задатака који су у 

виду  израде 

презентација, 

писање реферата и 

вјежби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, у овом одјељење остварена је 

потпуна сарадња са свим 

ученицима, већина ученика је  

активна на часу , тј. појединачно 

одговарају на постављена питања  и 

израду  вјежби. 

 

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 26.-30.10.2020. 

 Одјељење:  IV1 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:  Гордана Чалмић 

Предмет: Kултура религије 

Вријеме 

реализације: 28.10.2020.7 час 

  

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 

Мир-мјесто за 

другог 

 

 

 

 

Вибер група, е-

маил  

Наставни материјал 

и вјежбе постављају 

се у вибер групу, а у 

вријеме часа 

остварује се 

комуникација, гдје 

са ученицима 

разговарам о 

наставним 

јединицама и 

објашњавам 

нејасноће које 

имају.Ученици 

одговарају на 

питања и раде 

реферате 

  

 

Сви ученици су 

пратили наставу, 

што значи да сви 

имају могућност 

праћења наставе на 

даљину. 

 

 

 

Преко домаћих 

задатака који су у 

виду  израде 

презентација, 

писање реферата и 

вјежби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, у овом одјељење остварена је 

потпуна сарадња са свим 

ученицима, већина ученика је  

активна на часу , тј. појединачно 

одговарају на постављена питања  и 

израду  вјежби. 

                                                                                                                                                          

mailto:ss66@skolers.org

