
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 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:  Николија Фргања 

Предмет: Физика 

Вријеме 

реализације: Уторак 1. час и четвртак 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 

Закон одржања 

енергије(обрада) 

-Закон одржања 

енергије(примена

)   

 

 

 

Google учионица 

и програм zoom 

  Преко google 

учионице ученици 

добијају потребан 

материјал за час, а 

преко програма 

zoom наставник 

објашњава лекцију.  

  

 

 

 

_______ 

 

 

Ученици добијају 

домаћи задатак 

који се бодује, који 

им улази у оцену 

активности, а 

прати се и 

активност ученика 

на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

-успостављена сарадња са свим 

ученицима 

-настава се одвијала без проблема 

-проценат обухваћености: 100% 
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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-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:  Николија Фргања 

Предмет: Физика 

Вријеме 

реализације: Уторак 3. час и петак 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 

-Закон одржања 

енергије(обрада) 

-Закон одржања 

енергије(примена

) 

 

 

 

 

Google учионица 

и програм zoom 

  Преко google 

учионице ученици 

добијају потребан 

материјал за час, а 

преко програма 

zoom наставник 

објашњава лекцију.  

  

 

 

 

_______ 

 

 

 

 

Ученици добијају 

домаћи задатак 

који се бодује, који 

им улази у оцену 

активности, а 

прати се и 

активност ученика 

на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-успостављена сарадња са свим 

ученицима 

-настава се одвијала без проблема 

-проценат обухваћености: 100% 
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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-4 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:  Николија Фргања 

Предмет: Физика 

Вријеме 

реализације: Понедељак 4. час и четвртак 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 

-Извори 

електричне 

струје(обрада) 

-Извори 

електричне 

струје(обрада) 

 

 

 

 

Google учионица 

и програм zoom 

  Преко google 

учионице ученици 

добијају потребан 

материјал за час.  

  

 

 

 

_______ 

 

 

 

 

Ученици добијају 

домаћи задатак 

који се бодује, који 

им улази у оцену 

активности, а 

прати се и 

активност ученика 

на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-успостављена сарадња са свим 

ученицима 

-Због немогућности покретања 

програма zoom није било могуће 

усмено им објаснити лекцију, 

тражићу решења у наредном 

периоду 

 

-проценат обухваћености: 100% 
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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-4 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:  Николија Фргања 

Предмет: Основе електротехнике 

Вријеме 

реализације: Петак 2. и 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 

-Редна и 

паралелна веза 

генератора 

(обрада) 

- Редна и 

паралелна веза 

генератора 

(обрада) 

 

 

 

 

 

 

 

Google учионица  

  Преко google 

учионице ученици 

добијају потребан 

материјал за час.  

  

 

 

 

_______ 

 

 

 

 

Ученици добијају 

домаћи задатак 

који се бодује, који 

им улази у оцену 

активности, а 

прати се и 

активност ученика 

на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-успостављена сарадња са свим 

ученицима 

-Због немогућности покретања 

програма zoom није било могуће 

усмено им објаснити лекцију, 

(тражићу решења у наредном 

периоду) 

 

-проценат обухваћености: 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-1 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:  Николија Фргања 

Предмет: Физика 

Вријеме 

реализације: Понедељак 6. Час и четвртак 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 

-Електромагнетне 

осцилације(обрад

а) 

-Електромагнетни 

таласи(обрада)   

 

 

 

Google учионица 

и програм zoom 

  Преко google 

учионице ученици 

добијају потребан 

материјал за час, а 

преко програма 

zoom наставник 

објашњава лекцију.  

  

 

 

 

_______ 

 

 

Ученици добијају 

домаћи задатак 

који се бодује, који 

им улази у оцену 

активности, а 

прати се и 

активност ученика 

на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

-успостављена сарадња са свим 

ученицима 

-настава се одвијала без проблема 

-проценат обухваћености: 100% 
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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:  Николија Фргања 

Предмет: Физика 

Вријеме 

реализације: Понедељак 5. Час и петак 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 

-

Таласи(понављањ

е) 

-Електромагнетни 

таласи 

  

 

 

 

Google учионица 

и програм zoom 

  Преко google 

учионице ученици 

добијају потребан 

материјал за час, а 

преко програма 

zoom наставник 

објашњава лекцију.  

  

 

 

 

_______ 

 

 

Ученици добијају 

домаћи задатак 

који се бодује, који 

им улази у оцену 

активности, а 

прати се и 

активност ученика 

на часу 

 

Лекцију ЕМ таласи 

су ученици 

обрадили путем 

реферата који ће 

бити оцењен. 

 

 

 

 

 

 

-успостављена сарадња са свим 

ученицима 

-настава се одвијала без проблема 

-проценат обухваћености: 

понедељак: 95%, петак 100% 
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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-1 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:  Николија Фргања 

Предмет: Физика 

Вријеме 

реализације: Среда 3. Час, Четвртак 6. Час, петак 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 

-Отпорности у 

колу наизменичне 

струје(обрада) 

-RLC 

коло(обрада) 

-  RLC 

коло(обрада) 

-   

 

 

 

Google учионица 

и програм zoom 

  Преко google 

учионице ученици 

добијају потребан 

материјал за час, а 

преко програма 

zoom наставник 

објашњава лекцију.  

  

 

 

 

_______ 

 

 

Ученици добијају 

домаћи задатак 

који се бодује, који 

им улази у оцену 

активности, а 

прати се и 

активност ученика 

на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

-успостављена сарадња са свим 

ученицима 

-настава се одвијала без проблема 

-проценат обухваћености: 100% 
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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:  IV-1 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:  Николија Фргања 

Предмет: Физика 

Вријеме 

реализације: Уторак 4. Час и четвртак 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 

-

Полупроводничка 

диода (обрада) 

  - 

Полупроводничка 

диода (обрада) 

   

 

 

 

Google учионица 

и програм zoom 

  Преко google 

учионице ученици 

добијају потребан 

материјал за час, а 

преко програма 

zoom наставник 

објашњава лекцију.  

  

 

 

 

_______ 

 

 

Ученици добијају 

домаћи задатак 

који се бодује, који 

им улази у оцену 

активности, а 

прати се и 

активност ученика 

на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

-успостављена сарадња са свим 

ученицима 

-настава се одвијала без проблема 

-проценат обухваћености: 100% 
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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-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:  Николија Фргања 

Предмет: Математика 

Вријеме 

реализације: Понедељак 7. Час и среда 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 

-Дискриминанта 

-Испитивање 

природе решења 

квадратне 

једначине преко 

дискриминанте 

 

 

 

Google учионица 

и програм zoom 

  Преко google 

учионице ученици 

добијају потребан 

материјал за час, а 

преко програма 

zoom наставник 

објашњава лекцију.  

  

 

 

 

_______ 

 

 

Ученици добијају 

домаћи задатак 

који се бодује, који 

им улази у оцену 

активности, а 

прати се и 

активност ученика 

на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

-успостављена сарадња са свим 

ученицима 

-настава се одвијала без проблема 

-проценат обухваћености: 100% 
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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:  Николија Фргања 

Предмет: Математика 

Вријеме 

реализације: Уторак 2. Час, среда 4. и 6. час и четвртак 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 

-

Тригонометријске 

функције оштрог 

угла (обрада) 

-

Тригонометријске 

функције оштрог 

угла (вежбање) 

-Основне 

тригонометријске 

једнакости 

(обрада) 

-   Основне 

тригонометријске 

једнакости 

(вежбање)    

 

 

 

Google учионица 

и програм zoom 

  Преко google 

учионице ученици 

добијају потребан 

материјал за час, а 

преко програма 

zoom наставник 

објашњава лекцију.  

  

 

 

 

_______ 

 

 

Ученици добијају 

домаћи задатак 

који се бодује, који 

им улази у оцену 

активности, а 

прати се и 

активност ученика 

на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

-успостављена сарадња са свим 

ученицима 

-настава се одвијала без проблема 

-проценат обухваћености:  

Уторак :100% 

Среда:95% 

Четвртак:95% 
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