
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 

1 

Одјељење:  Četvrti dva  (IV2) 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Praktična nastava  (Preduzeće za vježbu)  

Вријеме 

реализације: Ponedeljak , 23.03. 2020  OD.8.00— DO 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 

Modul X  

 
POSLOVNI BONTON 

 

 

 

 

VIBER 

UPOZNATI UČENICI SA 

NAČINOM RADA NA 

DALJINU             

---POSTAVLJENA 

PREZENTACIJA 

 

--UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

--SIMULIRANJE 

PRIMENE POSLOVNOG 

BONTONA 

 

  

 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--obuhvaćeni učenici 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 

2 

Одјељење:  Četvrti dva  (IV2) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају 

напостављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Sonja Palangetić 

Предмет: Statistika 

Вријеме 

реализације: 

utorak , 24.03. 2020  OD.8:00— DO 8:45 

četvrtak, 26.03.2020   od  11:35 do 12:20 

  

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 II 

 
1.Pojam trenda 

 

2.Obračun linearnog 

trenda za neparan 

broj godina 

 

 

 

 

VIBER 

UPOZNATI UČENICI SA 

NAČINOM RADA NA 

DALJINU              

---POSTAVLJENA 

PREZENTACIJA 

 

--UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

--objašnjen način 

obračuna  

linearnog trenda za 

neparan broj godina 

 

--učenici postavili 

pitanja za nejasnoće 

 

--zadat zadatak iz knjige 

da probaju da urade kod 

kuće 

  

 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

--uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--obuhvaćeni učenici 100% 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење:  Četvrti tri  (IV3) 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Statistika 

Вријеме 

реализације: 

utorak , 24.03. 2020  OD.8:50— DO 9:35  

četvrtak, 26.03.2020   od  8:50 do 9:35 

  

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације са 

ученицима 

Активности ученика 

/ наставника 

Начин реализације 

заученике који 

немају материјално- 

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

Modul II  

 
1.Pojam trenda 

 

2.Obračun linearnog 

trenda za neparan 

broj godina 

 

 

 

 

VIBER 

UPOZNATI UČENICI SA 

NAČINOM RADA NA 

DALJINU              

---POSTAVLJENA 

PREZENTACIJA 

 

--UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

--objašnjen način 

obračuna  

linearnog trenda za 

neparan broj godina    

 

--učenici postavili 

pitanja za nejasnoće 

 

--zadat zadatak iz knjige 

da probaju da urade kod 

kuće 

  

 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

--uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--obuhvaćeni učenici 100% 

 

---angažovanost iznenadjujuća ,za 

razliku od dosadašnje,jedino jedan 

učenik nije bio angažovan u radu.Kaže 

loša veza. 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење:  Četvrti dva  (IV2) 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Knjigovodstvo 

Вријеме 

реализације: 

utorak , 24.03. 2020  OD.10:45— DO11:30  

petak, 27.03.2020   od  8:50 do 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 

Modul VIII  

 
1.Evidencija banke 

na grupama konta 

klase 3 

 

2.Vježbe evidencija 

nagrupama konta  

klasi 3 

 

 

 

 

VIBER 

UPOZNATI UČENICI SA 

NAČINOM RADA NA 

DALJINU              

---POSTAVLJENA 

PREZENTACIJA 

 

--UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

--zadat zadatak iz knjige 

da probaju da urade kod 

kuće. 

--učenicima dat uradjen 

zadatak ,jer nisu u 

potpunosti uradili 

domaći 

--zadat zadatak, učenici 

učestvuju u izradi 

zadatka 

  

 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

--uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--obuhvaćeni učenici 100% 
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 Оперативни план рада наставника/ настава на даљину  

  

Одјељење:  Treći dva  (III2) 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Knjigovodstvo  

Вријеме 

реализације: 

Sreda  , 25.03. 2020  OD.8:50— DO 9:35  

četvrtak, 26.03.2020   od  8:50 do 9:35 I od 9.40 do 10:20 ; petak  8:00 do  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 

ModulVI  

 
1.Pojam prihoda 

 

2.Evidencija 

poslovnih prihoda 

 

 

3i4.Vježbe –poslovni 

prihodi 

 

 

 

 

VIBER 

UPOZNATI UČENICI SA 

NAČINOM RADA NA 

DALJINU              

---POSTAVLJENE 

PREZENTACIJE 

--UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

--zadat zadatak, učenici 

učestvuju u izradi 

zadatka uz pomoć 

profesora 

--zadat zadatak iz knjige 

da probaju da urade  

samostalno zadatak 

--učenici koji su uradili 

zadatak na kraju su dali 

rešenja  

 

  

 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nije uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima.Dva učenika se nisu javila 

na tri časa. 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--obuhvaćeni učenici 90% 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину  

  

Одјељење:  Drugi  dva  (II2) 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Ekonomija  

Вријеме 

реализације: 

Ponedeljak 23.03.2020 od 11:35 do 12:20 i od 12:25do 13:10                                                       

Utorak ;24.03.2020 od 11:35 do 12:20                                                                                              

Sreda  , 25.03. 2020  OD.9:40— DO 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 

Modul IV  

1.Ekstra profit I 

prosječna profitna 

stopa 
 

2.Trgovinski capital I 

profit 

 

3.Troškovi prometa I 

karakteristike 

 

 

4.Struktura cijena 

trgovinskih 

preduzeća 

 

 

 

 

VIBER 

UPOZNATI UČENICI SA 

NAČINOM RADA NA 

DALJINU              

---POSTAVLJENA 

PITANJA UČENICIMA 

DA NADJU ODGOVORE 

U KNJIZI 

--UČENICI UČESTVUJU 

U ODGOVARANJU NA 

DATA PITANJA 

 
---POSTAVLJENE 

PREZENTACIJE 

- 

-UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

 

  

 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--obuhvaćeni učenici 100% 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину  

  

Одјељење:  Prvi tri (I3) 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:  Sonja Palangetić 

Предмет: Bankarska obuka 

Вријеме 

реализације: 

Sreda  , 25.03. 2020  OD.8:00— DO 8:45  

četvrtak, 26.03.2020   od  8:00 do 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 

Modul II  

 
 

1--2.}Elektronska  

komunikacija  

 

 

 

 

 

 

 

VIBER 

UPOZNATI UČENICI SA 

NAČINOM RADA NA 

DALJINU              

 

---POSTAVLJENE 

PREZENTACIJE 

 

 

--UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

 

 

  

 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima. 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

--obuhvaćeni učenici 100% 
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