
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:  3-2 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:  Војкан Мујичић 

Предмет: Право 

Вријеме 

реализације: 26.10.2020. (понедељак) и 29.10.2020. (четвртак). 

  

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 

Нова лекција: 

ВАСПИТНЕ 

МЕРЕ (26.10). 

 

Припрема за тест 

(29.10). 

 

 

 

 

  

 

 

 
Вибер група 

за разред  

 

 

 

 

  
Нова лекција: 

ВАСПИТНЕ МЕРЕ; 

наставни материјал 

достављен у вибер 

групу. Ученици су 

лекцију преписали у 

свеске и прочитали. 

 

 

 

 

ОДГОВОРИ НА 

ПОСТАВЉЕНА 

ПИТАЊА ( по 5 у 

групи). 

 

 

 
 

  
 Сви ученици су 

технички опремљени 

да прате наставу. 

Евидентиране су 

спорадични прекиди 

у интернет 

конекцији.  

 

 

 

 

Сви ученици су 

учествовали у 

активностима током 

часова. 

 

 
 За сваког 

ученика се прате 

активности и 

врши евиденција 

присуства на 

часу. 

 

 

 

Ученици су 

оцењени, у свеску 

евиденције, за 

постигнуте 

резултате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви ученици су били присутни на 

часу. 

                                                                                                                                            

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:  4-2 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:  Војкан Мујичић 

Предмет: Право 

Вријеме 

реализације: 26.10.2020. (понедељак) и 29.10.2020. (четвртак). 

  

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 

Нова лекција: 

ВИШЕСТРАНАЧКИ 

(ВИШЕПАРТИЈСКИ) 

СИСТЕМ (26.10.) 

 

Одговори на 6 питања 

из лекција: 

ДЕМОКРАТИЈА и 

ВИШЕСТРАНАЧКИ 

(ВИШЕПАРТИЈСКИ) 

СИСТЕМ 

(29.10.2020.) 

 

 

 

 

  

 

 

 
Вибер група 

за разред  

 

 

 

 

  
Нова лекција: 

ВАСПИТНЕ МЕРЕ; 

наставни материјал 

достављен у вибер 

групу. Ученици су 

лекцију преписали у 

свеске и прочитали. 

 

 

 

 

ОДГОВОРИ НА 

ПОСТАВЉЕНА 

ПИТАЊА ). 

 

 

  
 

  
 Сви ученици су 

технички опремљени 

да прате наставу. 

Евидентиране су 

спорадични прекиди 

у интернет 

конекцији.  

 

 

 

 

Сви ученици су 

учествовали у 

активностима током 

часова. 

 

 
 За сваког 

ученика се прате 

активности и 

врши евиденција 

присуства на 

часу. 

 

 

 

Ученици су 

оцењени, у свеску 

евиденције, за 

постигнуте 

резултате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви ученици су били присутни на 

часу. 

  

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:  4-2 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:  Војкан Мујичић 

Предмет: Право - пракса 

Вријеме 

реализације: 26.10.2020. (понедељак) и 29.10.2020. (четвртак). 

  

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 

ВЕЖБА: Матична 

књига венчаних. 

Конструкција извода 

из МКВ, на основу 

постојећих извода из 

МКР за женика и 

невесту. 

 

 

 

 

  

 

 

 
Вибер група 

за разред  

 

 

 

 

  
У току, вежбе 

ученици су, на 

основу већ 

извежбаних и 

урађених извода 

из МКР за женика 

и невесту, 

конципирали и 

израдили извод из 

Матичне књиге 

венчаних 

 

 

 

  
 

  
 Сви ученици су 

технички опремљени 

да прате наставу. 

Евидентиране су 

спорадични прекиди 

у интернет 

конекцији.  

 

 

 

 

Сви ученици су 

учествовали у 

активностима током 

часова и  успешно 

реализовали вежбу 

израде извода из МКВ. 

 

 
 За сваког 

ученика се прате 

активности и 

врши евиденција 

присуства на 

часу. 

 

 

 

Ученици су 

оцењени, у свеску 

евиденције, за 

постигнуте 

резултате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви ученици су били присутни на 

часу. 

 

mailto:ss66@skolers.org

