
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 

23.03.-27.03.2020. 

Одјељење:  III 4- Stolari 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:  Prokopije  Joksimovic 

Предмет: Masine I uredjaji 

Вријеме 

реализације: 23.03.-27.03.2020. 

  

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 

Modul:Susenje drveta 

Tema:Oprema susara 

Jedinica:48.49.Oprema 

za cirkulaciju vazduha 

 

 
 

Putem Vibera tako sto 

nakon prijave prisutnih 

ucenika posaljem 

pripremljene materijale u 

vidu potrebnog teksta I 

pripadajucih slika 

 

 

   

Po redu kako je naznaceno u 

tekstu ja izlazem gradivo a 

ucenici prate I sudjeluju u 

predavanjima,kada zavrsim 

predavanje pitam “je li jasno 

I ima li pitanja”ako 

ima,razjasnimo I kad vise 

nema,zakljucimo cas I 

zadam domaci zadatak tako 

sto ucenic moraju da 

primljene materijale ispisu u 

svoje sveske u vidu teksta I 

slika 

 

  

Ja ne znam koji ucenici 

nemaju materijalno 

tehnickih mogucnosti za 

realizaciju nastave ali znam 

ucenike koji nisu 

prisustvovali nastavi I o 

tome obavjestim 

odjeljenskog starjesinu koji 

treba da dalje preuzmu 

problem 

 
Ucenici imaju zadatak da 

ispisu zadati tekst I da 

nacrtaju date im slike I 

seme u svoje slike to 

uslikaju I vrate mi na uvid 

najdalje do sledeceg puta 

kada imamo cas a ja to 

njihovo zalaganje 

pregledam I ocijenim u 

evidenciji koju 

vodim.ucenici su duzni da 

tu materiju nauce sto cemo 

provjeriti na sledecem 

casu kroz postavljanje 

kratkih I jasnih pitanja. 

 

Realizacija se odvija na za sada 

zadovoljavajuci nacin.ucenici su 

disciplinovani I ucestvuju u nastavi a 

realizacija domacih zadataka je u 

toku I ima svoju dinamiku,koju 

cemo cijeniti na sledecem casu. 

 

Procenat prisutnih ucenika 90% 

                                                                                                     

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 

23.03.-27.03.2020. 

Одјељење:  II4-varioci 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:  Prokopije Joksimovic 

Предмет: Tehnologija obrade 

Вријеме 

реализације: 23.03.-27.03.2020. 

  

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 

Modul:Tehnologija 

obrade II 

Tema:Obrad busenjem 

Jedinica:49.Obrada 

busenjem 

50.Alat I priborza obradu 

rupa I otvora 

 

 
 

Putem Vibera tako sto 

nakon prijave prisutnih 

ucenika posaljem 

pripremljene materijale u 

vidu potrebnog teksta I 

pripadajucih slika 

 

 

   

Po redu kako je naznaceno u 

tekstu ja izlazem gradivo a 

ucenici prate I sudjeluju u 

predavanjima,kada zavrsim 

predavanje pitam “je li jasno I 

ima li pitanja”ako 

ima,razjasnimo I kad vise 

nema,zakljucimo cas I zadam 

domaci zadatak tako sto 

ucenic moraju da primljene 

materijale ispisu u svoje 

sveske u vidu teksta I slika 

 

 

 

  

Ja ne znam koji ucenici 

nemaju materijalno tehnickih 

mogucnosti za realizaciju 

nastave ali znam ucenike koji 

nisu prisustvovali nastavi I o 

tome obavjestim odjeljenskog 

starjesinu koji treba da dalje 

preuzmu problem 

 
Ucenici imaju zadatak da 

ispisu zadati tekst I da 

nacrtaju date im slike I 

seme u svoje sveske, to 

uslikaju I vrate mi na uvid 

najdalje do sledeceg puta 

kada imamo cas a ja to 

njihovo zalaganje 

pregledam I ocijenim u 

evidenciji koju 

vodim.Ucenici su duzni da 

tu materiju nauce sto cemo 

provjeriti na sledecem casu 

kroz postavljanje kratkih I 

jasnih pitanja. 

 

 

 

Realizacija se odvija na za sada 

zadovoljavajuci nacin.ucenici su 

disciplinovani I ucestvuju u nastavi a 

realizacija domacih zadataka je u toku 

I ima svoju dinamiku,koju cemo 

cijeniti na sledecem casu. 

 

Procenat prisutnih ucenika 95% 

 

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 

23.03.-27.03.2020. 

Одјељење:  II4-varioci 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:  Prokopije Joksimovic 

Предмет: Tehnologija zanimanja 

Вријеме 

реализације: 23.03.-27.03.2020. 

  

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 

Modul:Tehnologija 

zanimanja II 

Tema:Dodatni material za 

gasno zavarivanje 

Jedinica:47.Izbor zice 

48.Fizikalne osobine zice 

 

 
 

Putem Vibera tako sto 

nakon prijave prisutnih 

ucenika posaljem 

pripremljene materijale u 

vidu potrebnog teksta I 

pripadajucih slika 

 

 

   

Po redu kako je naznaceno u 

tekstu ja izlazem gradivo a 

ucenici prate I sudjeluju u 

predavanjima,kada zavrsim 

predavanje pitam “je li jasno I 

ima li pitanja”ako 

ima,razjasnimo I kad vise 

nema,zakljucimo cas I zadam 

domaci zadatak tako sto 

ucenic moraju da primljene 

materijale ispisu u svoje 

sveske u vidu teksta I slika 

 

 

 

  

Ja ne znam koji ucenici 

nemaju materijalno tehnickih 

mogucnosti za realizaciju 

nastave ali znam ucenike koji 

nisu prisustvovali nastavi I o 

tome obavjestim odjeljenskog 

starjesinu koji treba da dalje 

preuzmu problem 

 
Ucenici imaju zadatak da 

ispisu zadati tekst I da 

nacrtaju date im slike I 

seme u svoje sveske, to 

uslikaju I vrate mi na uvid 

najdalje do sledeceg puta 

kada imamo cas a ja to 

njihovo zalaganje 

pregledam I ocijenim u 

evidenciji koju 

vodim.Ucenici su duzni da 

tu materiju nauce sto cemo 

provjeriti na sledecem casu 

kroz postavljanje kratkih I 

jasnih pitanja. 

 

 

Realizacija se odvija na za sada 

zadovoljavajuci nacin.ucenici su 

disciplinovani I ucestvuju u nastavi a 

realizacija domacih zadataka je u toku 

I ima svoju dinamiku,koju cemo 

cijeniti na sledecem casu. 

 

Procenat prisutnih ucenika 95% 

 

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 

23.03.-27.03.2020. 

Одјељење:  II4-varioci 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:  Prokopije Joksimovic 

Предмет: Konstruisanje 

Вријеме 

реализације: 23.03.-27.03.2020. 

  

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 

Modul:Masinski elementi  

IV 

Tema:Lancani parovi 

Jedinica:47.Caurasti I 

zupcasti lanci 

48.Zupcasti lanci 

 

 
 

Putem Vibera tako sto 

nakon prijave prisutnih 

ucenika posaljem 

pripremljene materijale u 

vidu potrebnog teksta I 

pripadajucih slika 

 

 

   

Po redu kako je naznaceno u 

tekstu ja izlazem gradivo a 

ucenici prate I sudjeluju u 

predavanjima,kada zavrsim 

predavanje pitam “je li jasno I 

ima li pitanja”ako 

ima,razjasnimo I kad vise 

nema,zakljucimo cas I zadam 

domaci zadatak tako sto 

ucenic moraju da primljene 

materijale ispisu u svoje 

sveske u vidu teksta I slika 

 

 

 

  

Ja ne znam koji ucenici 

nemaju materijalno tehnickih 

mogucnosti za realizaciju 

nastave ali znam ucenike koji 

nisu prisustvovali nastavi I o 

tome obavjestim odjeljenskog 

starjesinu koji treba da dalje 

preuzmu problem 

 
Ucenici imaju zadatak da 

ispisu zadati tekst I da 

nacrtaju date im slike I 

seme u svoje sveske, to 

uslikaju I vrate mi na uvid 

najdalje do sledeceg puta 

kada imamo cas a ja to 

njihovo zalaganje 

pregledam I ocijenim u 

evidenciji koju 

vodim.Ucenici su duzni da 

tu materiju nauce sto cemo 

provjeriti na sledecem casu 

kroz postavljanje kratkih I 

jasnih pitanja. 

 

 

 

Realizacija se odvija na za sada 

zadovoljavajuci nacin.ucenici su 

disciplinovani I ucestvuju u nastavi a 

realizacija domacih zadataka je u toku 

I ima svoju dinamiku,koju cemo 

cijeniti na sledecem casu. 

 

Procenat prisutnih ucenika 95% 

 

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 

23.03.-27.03.2020. 

Одјељење:  I4-Elektricari 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:  Prokopije Joksimovic 

Предмет: Tehnicko crtanje 

Вријеме 

реализације: 23.03.-27.03.2020. 

  

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 

Modul:Tehnicko crtanje 

pomocu racunara 

Tema:AutoCAD 

Jedinica:48.Instalisanje I 

pokretamje AutoCAD 

programa 

49.Podesavanje 

parametara crteza I 

radnog okruzenja 

 

 
 

Putem Vibera tako sto 

nakon prijave prisutnih 

ucenika posaljem 

pripremljene materijale u 

vidu potrebnog teksta I 

pripadajucih slika 

 

 

   

Po redu kako je naznaceno u 

tekstu ja izlazem gradivo a 

ucenici prate I sudjeluju u 

predavanjima,kada zavrsim 

predavanje pitam “je li jasno I 

ima li pitanja”ako 

ima,razjasnimo I kad vise 

nema,zakljucimo cas I zadam 

domaci zadatak tako sto 

ucenic moraju da primljene 

materijale ispisu u svoje 

sveske u vidu teksta I slika 

 

 

 

  

Ja ne znam koji ucenici 

nemaju materijalno tehnickih 

mogucnosti za realizaciju 

nastave ali znam ucenike koji 

nisu prisustvovali nastavi I o 

tome obavjestim odjeljenskog 

starjesinu koji treba da dalje 

preuzmu problem 

 
Ucenici imaju zadatak da 

ispisu zadati tekst I da 

nacrtaju date im slike I 

seme u svoje sveske, to 

uslikaju I vrate mi na uvid 

najdalje do sledeceg puta 

kada imamo cas a ja to 

njihovo zalaganje 

pregledam I ocijenim u 

evidenciji koju 

vodim.Ucenici su duzni da 

tu materiju nauce sto cemo 

provjeriti na sledecem casu 

kroz postavljanje kratkih I 

jasnih pitanja. 

 

 

Realizacija se odvija na za sada 

zadovoljavajuci nacin.ucenici su 

disciplinovani I ucestvuju u nastavi a 

realizacija domacih zadataka je u toku 

I ima svoju dinamiku,koju cemo 

cijeniti na sledecem casu. 

 

Procenat prisutnih ucenika 90% 

 

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 

23.03.-27.03.2020. 

Одјељење:  III 4- Stolari 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:  Prokopije Joksimovic 

Предмет: Tehnologija obrade drveta 

Вријеме 

реализације: Utorak,24.03.2020.G.II i IVcas 

  

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 

Modul:Povrsinska obrada 

drveta I montaza 

Tema:Montaza I okivanje 

plocastog namjestaja 

Jedinica:51.Izbor masine 

za montazu-presanje 

52.Greske pri montazi, 

popravke 

 
 

PutemVibera tako sto 

nakon prijave prisutnih 

ucenika posaljem 

pripremljene materijale u 

vidu potrebnog teksta I 

pripadajucih slika 

 

 

   

Po redu kako je naznaceno u 

tekstu ja izlazem gradivo a 

ucenici prate I sudjeluju u 

predavanjima,kada zavrsim 

predavanje pitam “je li jasno I 

ima li pitanja” ako 

ima,razjasnimo I kad vise 

nema,zakljucimo cas I zadam 

domaci zadatak tako sto 

ucenici moraju da primljene 

materijale ispisu u svoje 

sveske u vidu teksta I slika 

 

 

 

  

Ja ne znam koji ucenici 

nemaju materijalno tehnickih 

mogucnosti za realizaciju 

nastave ali znam ucenike koji 

nisu prisustvovali nastavi I o 

tome obavjestimo djeljenskog 

starjesinu koji treba da dalje 

preuzmu problem 

 
Ucenici imaju zadatak da 

ispisu zadati tekst I da 

nacrtaju date im slike I 

seme u svoje slike to 

uslikaju I vrate mi na uvid 

najdalje do sledeceg puta 

kada imamo cas a ja to 

njihovo zalaganje 

pregledam I ocijenim u 

evidenciji koju 

vodim.ucenici su duzni da 

tu materiju nauce sto cemo 

provjeriti na sledecem casu 

kroz postavljanje kratkih I 

jasnih pitanja. 

 

 

Realizacija se odvija na za sada 

zadovoljavajuci nacin. Ucenici su 

disciplinovani I ucestvuju u nastavi a 

realizacija domacih zadataka je u toku I ima 

svoju dinamiku, koju cemo ocijeniti na 

sledecem casu. 

 

Procenat prisutnih ucenika 75% 

 

 

mailto:ss66@skolers.org

