
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:  IV-3 (економски техничари) Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика:100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 25.03.2020, 4. час и 27.03.2020, 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 

Чтение 
 
Причастия 
 

 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

 Ученици су 

редовни и активни, 

прилагођавају се 

новонасталој 

ситуацији. 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, бјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

 

 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без посебних 

проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицима. 

 Ученици овог одјељења су редовни и 

активни. 

 

 

 

mailto:ss66@skolers.org


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:  IV-2 (економски техничари) Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика:100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 25.03.2020, 5. час и 26.03.2020, 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 

Чтение 
 
Причастия 
 

 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

 Ученици су 

редовни и активни, 

учествују у свим 

активностима, 

прилагођавају се 

новонасталој 

ситуацији. Није 

било проблема. 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, бјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

 

 

 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без посебних 

проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни и 

активни, извршавају све задатке и 

обавезе. 

 

 

 

mailto:ss66@skolers.org


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:  IV-1 (гимназија) Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 97,8% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 24.03.2020, 3. час и 26.03.2020, 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 

Чтение 
 
Город гостиница 
 

 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

 Ученици су 

редовни и активни, 

учествују у свим 

активностима, 

прилагођавају се 

новонасталој 

ситуацији. 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, бјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

 

 

 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без посебних 

проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицима. 

 Ученици овог одјељења су редовни и 

активни. 

 

 

 

mailto:ss66@skolers.org


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:  III-4 (шумарство и обрада дрвета – столари) Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика:63,9% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Српски језик 

Вријеме реализације: 23.03.2020, 6. час и 24.03.2020, 1. 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 

Особине радника које 
утичу на успјех у 
послу 
 
Систематизација 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

 Ученици који су 

били присутни су 

били  активни. 

Прилагођавају се 

новонасталој 

ситуацији, али је 

све у реду и 

извршавају своје 

обавезе, и не 

сумњам да ће 

временом ово ићи 

само на боље. 

Већина ученика 

има материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију ове 

наставе, с тим да 

су неки ученици 

били одсутни са 

часова због 

немогућности 

приступа интенету 

или неких других 

проблема, о чему 

сам обавијестила 

надлежне. 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, бјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

 

 

 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су, са 

изузетком неколицине, били присутни 

и активни. 
23.03. и 24.03.2020 одсутни су били Остоја 

Марковић, Угљеша Кандић, Бехадил 

Мехмедовић, Слађана и Ђорђе Јерковић, 

Бојан Џинкић, а Мехмед Диздаревић је 

био одсутан 24.03.2020. 

О свему сам обавијестила њиховог 

одјељенског старјешину и педагога школе. 

 

 

mailto:ss66@skolers.org


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:  III-2 (економски техничари) Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика:90,5% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 23.03.2020, 1. час и 26.03.2020, 5. 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 

Произношeние групп 
согласных 
 
Упражнение 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

 Ученици су 

активни, ажурни, 

учествују у свим 

активностима 

апсолутно, 

прилагођавају се 

новонасталој 

ситуацији, али је 

све у реду и 

извршавају своје 

обавезе, и не 

сумњам да ће 

временом ово ићи 

само на боље. 

Већина ученика 

има материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију ове 

наставе, с тим да 

Марко Окиљ није 

имао интернет све 

до 26.03.2020, када 

је и приступио 

настави. Мирко 

Стјепановић је 

имао проблема са 

телефоном и 

интернетом, и он је 

то убрзо ријешио. 

Млађен Којић није 

имао телефон, 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, бјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

 

 

 

 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицима. 

 Ученици овог одјељења су редовни, 

активни, ажурни, како у раду током 

самог часа, тако и у извршавању 

домаћих задатака. 

Као што сам већ поменула, Марко 

Окиљ није имао интернет све до 

26.03.2020, када је и приступио 

настави. Мирко Стјепановић је имао 

проблема са телефоном и интернетом, 

и он је то убрзо ријешио. 

Млађен Којић није имао телефон, 

26.03.2020 ми је његова мајка јавила да 

је проблем ријешен. 

Остало је све у реду. 

mailto:ss66@skolers.org


ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел. 056741601, e-mail: ss66@skolers.org 

ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

26.03.2020 ми је 

његова мајка 

јавила да је 

проблем ријешен. 

 

 

 

mailto:ss66@skolers.org


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:  III-1 (гимназија) Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика:100% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 23.03.2020, 5. час и 27.03.2020, 5. 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 

Глупый француз 
(Произношeние групп 
согласных) 
 
Глупый француз 
(Упражнение) 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

 Ученици су 

редовни, активни, 

ажурни, учествују 

у свим 

активностима 

апсолутно, 

прилагођавају се 

новонасталој 

ситуацији, али је 

све у реду и 

извршавају своје 

обавезе. Немам 

замјерке за њих. 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, бјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

 

 

 

Реалиѕација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни, 

активни, ажурни, како у раду током 

самог часа, тако и у извршавању 

домаћих задатака. 

 

 

 

mailto:ss66@skolers.org


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:  II-4 (машинство и обрада метала – вариоци и бравари) Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају на постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика:97,2% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Српски језик 

Вријеме реализације: 24.03.2020, 2. час и 27.03.2020, 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 

Финализација 
ученичких новина 
 
Израда насловне 
стране 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

 Ученици су 

редовни, активни, 

ажурни, учествују 

у свим 

активностима 

апсолутно, 

прилагођавају се 

новонасталој 

ситуацији, али је 

све у реду и 

извршавају своје 

обавезе. 

Сви ученици имају 

материјално – 

техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину, 

с тим да Данијел 

Симић није 

присуствовао 

првом часу 24.03. 

због немогућности 

приступа 

интернету. 

Тај проблем је 

ријешен, тако да се 

ученик, накнадно, 

придружио групи. 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, бјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

 

 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни, 

активни, ажурни, како у раду током 

самог часа, тако и у извршавању 

домаћих задатака. 

Као што сам већ навела, ученик 

Данијел Симић није присуствовао 

првом часу 24.03.  

Проблем је отклоњен, тако да се 

ученик, накнадно, придружио групи. 

 

mailto:ss66@skolers.org


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:  II-2 (пословно-правни техничари) Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика:95% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 23.03.2020, 2. час и 26.03.2020, 1. 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 

На уроке истории 
 
На уроке истории 
(глаголы) 

 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

 Ученици су 

редовни, активни, 

ажурни, учествују 

у свим 

активностима 

апсолутно, 

прилагођавају се 

новонасталој 

ситуацији, али је 

све у реду и 

извршавају своје 

обавезе. 

 Сви ученици 

имају материјално 

– техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину, 

с тим да Љубинка 

Вукашиновић није 

присуствовала 

првом часу 23.03 

због немогућности 

приступа 

интернету. 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, бјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

 

 

 

Реалиѕација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни, 

активни, ажурни, како у раду током 

самог часа, тако и у извршавању 

домаћих задатака. 

 

mailto:ss66@skolers.org


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-3 (банкарски техничари) Биљешка о реализацији (како се одвија 

реализација, да ли сте успоставили 

сарадњу са свим ученицима, да ли 

одговарају напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика:97,1% 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Бранка Милошевић 

Предмет: Руски језик 

Вријеме реализације: 23.03.2020, 4. час и 26.03.2020, 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 

Повелительное 

наклонение. 
Наречия времени и 
наречия образа 
действия. 

 

Российские 

праздники. 

Комуникација са 

ученицима се 

одвија путем 

Вибер групе 

(текстуално, 

глсасовно и 

сликовно), као и 

путем е-маил 

адресе отворене 

искључиво за ово 

одјељење 

 Ученици су 

редовни, активни, 

ажурни, 

прилагођавају се 

новонасталој 

ситуацији, 

извршавају своје 

обавезе. 

 Сви ученици 

имају материјално 

– техничке 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину. 

 

Ученици су на 

часовима добили 

задатке, бјежбе, 

као и домаће 

задатке, и на 

основу њихових 

активности, као и 

успјешности у 

извршењу истих, 

се вриједнује 

њихов рад, што 

уредно 

евидентирам. 

 

 

 

Реализација наставних јединица се 

одвија по плану, без проблема. 

Успостављена је сарадња са свим 

ученицина. 

 Ученици овог одјељења су редовни, 

активни, ажурни, како у раду током 

самог часа, тако и у извршавању 

домаћих задатака. 

 

mailto:ss66@skolers.org

