
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:  IV2       GRUPE A I B 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: A grupa ponedeljak od 8-8i45  26.10.        B grupa utorak   8—8 i 45     27.10. 

  

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 

1.Kumulativni 

oblik  serija 

 

2.  Ponavljanje 

gradiva 

 

 

      Preko Vibera 

 

 

1.Učenici su dobili 

prezentaciju, sa 

objašnjenjima sta je 

kumuliranje,kakve 

mogu biti 

kumulativne serije. 

 

2. Dobili su zadatke 

da vježbaju 

kumulativne serije 

  

 Svi imaju materijalno 

tehničke mogućnosti 

da prate nastavu na 

daljinu. 

 

 Aktivnost na času 

 

Rešavanje zadatih 

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A grupa—prisutni svi—11 

 Aktivno  7 od 11 ili  64% 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa B—prisutni svi  --9 

 Aktivno njh 8 od 9 ili 90 % 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење:  Друго 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:  Соња Палангетић 

Предмет: Економија 

Вријеме 

реализације:    Среда 28.10.  од  8.00 до 8 и 45 

  

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 

1.Техничка и 

друштвена  страна 

производње 

 

2.Производне 

снаге и 

производни 

односи 

 

 

 Преко  ВИБЕРА 

 

 

1.Послата   им је 

презентација са 

основним појмовима 

о друштвеној и 

техничкој страни 

производње 

 

2.Послата 

презентација о 

производним 

снагама и 

производним 

односима 

  

 Сви имају 

материјално 

техничке могућности 

 

Активност на часу 

 

Решавање задатих 

питања и задатака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Сви су присутни на часу. 

Сви су учествовали у раду,што је за 

овај разред реткост.Ово је било за 

похвалу. 

 

Обухваћени сви ученици 100% 
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                                                                       Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење:  Друго 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:  Соња Палангетић 

Предмет: Банкарско пословање 

Вријеме 

реализације:  26,10. понедељак  од 9.40 до 10 .и   30.10 .2020  петак од 9.и 40 до 10 и 50 

  

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 

1.Понављање 

градива 

2.Општи 

стандарди 

кредитне 

политике банке 

3 и4 Обим 

,квалитет,ликвидн

ост и 

диверзификација 

кредита---

Банкарски ризици 

 

Преко ВИБЕРА 

 

 

 

1.Постављана 

питања и преко 

анкете ученици 

учествовали у 

одговарању.                  

2.На задата питања 

из лекције тражили 

одговоре у књизи 

3.4  Задата 

презентација    

  

Сви имају 

материјално 

техничке могућности 

да прате наставу 

 

 

Активност на часу 

 

Решавање задатих 

питања и задатака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви су присутни на часовима 

 

На 1 и 2 часу сви су учествовали у 

раду    100% 

 

На и 4 часу само је половина била 

активна   50% 
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                                                              Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење:  Четврто 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:  Соња Палангетић 

Предмет: Књиговодство 

Вријеме 

реализације:  29.10 . четвртак А група од  8 до 8 и 45  и Б група од 9 и 40 до 10 и 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 

1.Евиденција 

реализације 

трговинске 

робе—потребна 

документација 

2. Евиденција 

реализације када 

се залихе воде по 

набавној цијени 

 

 

Преко ВИБЕРА 

 

 

 

 

  За обје групе дата је 

презентација са 

одговарајућим 

садржајем лекција 

   

  Сви имају  

могућности да прате 

наставу 

 

 

Активност на часу 

 

 

 

Решавање задатих 

питања и задатака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Група А –двоје уобичајених 

одсутно .Присутно 9 

 Седам учествује активно у раду. 

77% 

 

 

 

 

 

Група Б  --одсутна једна ученица 

због нета.   

Активно њих 6 од 8  или 75 % 
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                                                                 Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење:  Четврто 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:  Соња Палангетић 

Предмет: Практична настава    ПЗВ 

Вријеме 

реализације:    Уторак 27 .10.   од  8 до 9 и 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 

1. Појам и 

елементи  

СВ-а  

 

Преко ВИБЕРА 

 

 

 

      

 

 Дата им је 

презентација о СВ у 

и примјер урађеног 

СВ -а 

  

Сви могу да прате 

наставу на далјину 

 

 Активност на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутни  сви ученици 

 

 

Активни свих 9 –100% 
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                                                                                          Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење:  Треће 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:  Соња Палангетић 

Предмет: Економија 

Вријеме 

реализације: 26.10.понедаљак група А од 8 и 50 до 9 и 35   сриједа 28,10.група Б 8 и 50 до 9и 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 

1.Активности 

управљања 

 

2.Појам и садржај 

планирања 

 

 

Преко ВИБЕРА 

 

 

   

 

Задате презентације 

,које обрађују 

наставне јединице.  

  

Сви имају 

могућности да прате 

наставу на даљину. 

 

 

Активност на часу 

 

Одговарање на  

питања и решавање 

задатих задатака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група А  одсутан један ученик 

Активно њих 8 од 9     --88% 

 

 

 

Група Б присутни сви ученици 

 

Активних 6 ученика од 10  ---60% 
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                                                                  Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење:  Треће 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:  Соња Палангетић 

Предмет: Књиговодство 

Вријеме 

реализације: Сриједа 28 10.група Б од 9 и 40 до 10 и 25 и Петак 30.10. група А од 8 до 9 и 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 

1. Евиденција 

трошења 

материјала 

2.Евиденција 

трошења ситног 

инвентара и 

амбалаже 

3 и 4 Вјежбање –

задаци само за 

групу А 

 

 

Преко ВИБЕРА 

 1.и 2час ,дате су им 

презентације за 

обраду градива 

 

 

3 и час ,са групом А 

решени задаци који 

се односе на 

обрађено градиви 

  

Сви могу да прате 

наставу на даљину 

 

Активност на часу 

 

Решавање задатих 

задатака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група Б-присутни сви ученици 10 

активно само 50% 

 

 

 

Група А присутни 9 од 10 ученика 

 

Активно  7 од 9 -77% 
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                                                                                  Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење:  Четврто 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:  Соња Палангетић 

Предмет: Књиговодство---допунска 

Вријеме 

реализације: Уторак   27.10 од 13 до 13 и 20 

  

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 

1,Вјежбање 

задаци—набавка 

трговинске робе --

комбиновани 

 

 

 

Преко ВИБЕРА 

 

  Задати задаци да 

пробају да ураде 

За нејасноће да 

питају 

 

  

Имају могућност да 

прате наставу 

 

 

 

Активност на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутно 2 од 10—активно 2 
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