
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 23.3-27.3.2020. 

  

Одјељење:  IV-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:  Дабић Славица 

Предмет: Економија 

Вријеме 

реализације: Сриједа 8:50- 9: 35 и четвртак 8:50- 9: 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 

- Свјетска банка 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Филијале 

свјетске банке       

( IDA, IFC i 

MIGA) 

-Вибер група 

 

 

-Ученицима 

достављена 

презентација која 

није завршена на 

претходном часу, 

ученици преписали и 

постављали питања  

 

 

-ученици имали 

задатак да одговоре 

на постављена 

питања из дате 

наставне јединице 

која су им 

достављена 

  

- 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни и 

присутност 100%. 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни и 

присутност 100%, ученик Костадин 

Кандић није доставио домаћи 

задатак. 
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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 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 23.3-27.3.2020. 

  

Одјељење:  IV-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:  Дабић Славица 

Предмет: Економија 

Вријеме 

реализације: Сриједа 8:50- 9: 35 и четвртак 8:50- 9: 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 

- Свјетска банка 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Филијале 

свјетске банке       

( IDA, IFC i 

MIGA) 

-Вибер група 

 

 

 

-Ученицима 

достављена 

презентација која 

није завршена на 

претходном часу, 

ученици преписали и 

постављали питања  

 

 

-ученици имали 

задатак да одговоре 

на постављена 

питања из дате 

наставне јединице 

која су им 

достављена 

  

- 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни и 

присутност 100%. 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни и 

присутност 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 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 23.3-27.3.2020. 

  

Одјељење:  IV-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:  Дабић Славица 

Предмет: Изборни предмет- монетарна економија и банкарство 

Вријеме 

реализације: Сриједа 9:35-10:25 и четвртак 8:00-9:45 

  

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 

- Трговање 

обвезницама 

 

 

 

 

 

-Унутрашња 

вриједност 

обвезница 

-Обрачун и 

поравнање 

обвезница 

-Вибер група 

 

-Ученицима 

достављена 

презентација коју су 

ученици преписали и 

постављали питања  

 

 

 

-Ученицима 

достављена 

презентација коју су 

ученици преписали и 

постављали питања  

  

- 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни и 

присутност 100%. 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни и 

присутност 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 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 23.3-27.3.2020. 

  

Одјељење:  IV-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:  Дабић Славица 

Предмет: Изборни предмет- монетарна економија и банкарство 

Вријеме 

реализације: Уторак 8:00- 8:45 и четвртак 10:45-11:30 

  

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 

--Унутрашња 

вриједност 

обвезница 

 

 

 

 

 

 

 

-Обрачун и 

поравнање 

обвезница 

-Вибер група 

 

-Ученицима 

достављена 

презентација коју су 

ученици преписали и 

постављали питања  

 

 

 

 

 

-Ученицима 

достављена 

презентација коју су 

ученици преписали и 

постављали питања  

  

- 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни и 

присутност 100%. 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни, 

одсутна Снежана Јоловић, 

присутност  92%. 
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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 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 23.3-27.3.2020. 

  

Одјељење:  I-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:  Дабић Славица 

Предмет: Канцеларијско пословање 

Вријеме 

реализације: Уторак 12:25- 13:10  и сриједа 10:45-11:30 

  

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 

-Комисијски 

записник 

 

 

 

 

 

 

-Појам 

рекламације 

-Вибер група 

 

-Ученицима 

достављен задатак 

на основу ког су 

требали да напишу 

комисијски записник  

 

 

 

-Ученицима дати 

коментари на рад са 

претходног часа као 

и материјал у ком је 

објашњен појам 

рекламације 

  

- 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни , 

присутност 100%. 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни и 

присутност 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 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 23.3-27.3.2020. 

  

Одјељење:  I-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:  Дабић Славица 

Предмет: Књиговодство  

Вријеме 

реализације: Понедјељак 08:00-9:40, уторак 08:50-09:35  и  петак 08:50-09:35   

  

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 

-Упоредна књижења 

материјал, добављач  

жирорачун и благајна 

 

 

 
-Упоредна књижења 

материјал, добављач  

жирорачун и благајна 

 

 
-Упоредна књижења 

материјал, добављач  

жирорачун и благајна 

 

-Вибер група 

 

-Ученицима достављен 

задатак који су заједно 

са професором 

вјежбали 

 

 
-Ученицима достављен 

задатак који су заједно 

са професором 

вјежбали 

 

-Ученицима достављен 

задатак који су заједно 

са професором 

вјежбали 

  

- 

-разговор путем 

вибера 

 

 

 

 

-разговор путем 

вибера 

 

 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

-реализација часова  обављена  без 

проблема, ученици активни, 

присутност 100%. 

 

-реализација часова  обављена  без 

проблема, ученици активни, 

присутност 100%. 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни, 

присутност 100%., фотографије 

радова нису доставили Александра 

Лукић, Елвиса Сулејмановић, Драгана 

Божић, Кристина Дошић, Ања 

Маодуш, Саша Јоловић, Милица Савић 

и Ивана Шаргић. 
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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 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину23.3-27.3.2020. 

  

Одјељење:  IV-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:  Дабић Славица 

Предмет: Књиговодство 

Вријеме 

реализације: Уторак 10:45 – 10: 30 и петак 8:00- 8:45 

  

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 

- евиденција 

банкарског 

пословања на 

контима класе 3 

 

 

 

 

 

- вјжбање- класа 3 

-Вибер група 

 

 

-Ученици имали 

задатак да препишу 

у свеске примјер на 

основу датих 

објашњења 

 

 

 

 

-ученици урадили 

задатак, уз 

консултације са 

професором 

  

- 

-на крају часа 

ученици доставили 

фотографије радова 

на увид 

 

 

 

 

 

-на крају часа 

ученици доставили 

фотографије радова 

на увид 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни, 

присутност 100%. 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни и 

присутност 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 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 23.3-27.3.2020. 

  

Одјељење:  III-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:  Дабић Славица 

Предмет: Монетарна економија и банкарство 

Вријеме 

реализације: Понедјељак 9:40-10:25  и  петак 9:40-10:25   

  

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 

-Активни 

банкарски 

послови 

 

 

 

 

 

 

-Дугорочни 

активни 

банкарски 

послови 

-Вибер група 

 

-Ученицима 

достављена 

презентација коју су 

ученици преписали и 

постављали питања  

 

 

 

-Ученицима 

достављен материјал 

из ког су требали да 

издвоје основне тезе 

везане за наставну 

јединицу 

  

- 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни, 

одсутна 3 ученика: Мирко 

Стјепановић, Марко Окиљ и 

Млађен Којић, присутност 86%. 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни, 

присутност 100%, фотографије 

радова нису доставили Никола 

Лаловић, Марко Окиљ и Млађен 

Којић.  
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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 

 

Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 23.3-27.3.2020. 

  

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:  Дабић Славица 

Предмет: Практична настава 

Вријеме 

реализације: Уторак 9:40-10:25  и сриједа 08:00-08:45 

  

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 

-Комисијски 

записник 

 

 

 

 

 

 

-Појам 

рекламације 

-Вибер група 

 

 

-Ученицима 

достављен задатак 

на основу ког су 

требали да напишу 

комисијски записник  

 

 

 

-Ученицима дати 

коментари на рад са 

претходног часа као 

и материјал у ком је 

објашњен појам 

рекламације 

 

  

- 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

-ученици доставили 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни, 

присутност 100%. 

 

 

 

-реализација часа обављена  без 

проблема, ученици активни, 

одсутан ученик Душан Милаковић, 

присутност 95%. 
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