
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 плана рада наставника/ настава на даљину 

 

 

 

Одјељење: IV-1 (gimnazija, opšti smjer) Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

 

Проценат обухваћен ученика: 

 

*Попуњава се по истеку 

наставне седмице 

Наставник: Neđeljko Šalipurović 

Предмет: Matematika 

Вријеме 

реализације: 

13.04.-16.04.2020. 

Планирана активност 

(наставна јединица, 

тема, модул) 

Начин 

комуникације 

са ученицима 

Активност 

ученика 

/наставника 

Начин реализације 

за ученике који 

немају 

материјално-

техничких 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

-Matematičko 

 očekivanje 

-Disperzija i srednje 

 kvadratno 

 odstupanje 

-Binomni zakon 

 

. 

- Viber 

- e-mail 

 

-Učenici 

aktivno 

učestvuju u  

obradi nove 

nastavne 

jedinice 

kroz izradu 

primjera,te 

kroz 

samostalnu 

izradu 

domaćih 

zadataka 

-Svi učenici imaju 

materijalno-

tehničke 

mogućnosti za 

realizaciju nastave 

na daljinu 

-Kroz izradu 

domaćih 

zadataka, te 

izradu referata i 

individualnih 

prezentacija 

-Nastava se odvija po utvrđenom 

rasporedu uz odličnu saradnju sa 

svim učenicima 

-Procenat:100% 
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Оперативни плана 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 обухваћен ученика: 

 

*Попуњава се по истеку 

наставне седмице 

Наставник: Neđeljko Šalipurović 

Предмет: Matematika 

Вријеме 

реализације: 

13.04.-16.04.2020. 

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације 

са ученицима 

Активност 

ученика 

/наставника 

Начин реализације 

за ученике који 

немају материјално-

техничких 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

-Linearne 

nejednačine 

 s jednom 

nepoznatom 

-Sistemi linearnih 

 nejednačina 

-Viber -Učenici prate i  

 učestvuju u 

 obradi datih 

 tema kroz 

 izradu primera 

 na času, te  

 u saradnji sa 

 profesorom 

 rješavaju neke 

 zadatke. 

-Svi učenici imaju 

 materijalno 

tehničke 

 mogućnosti 

-Praćenje 

 napredovanja 

 se vrši tokom 

 svakog časa, 

a učenici kroz 

 formu pitanja 

 vrše obradu 

 date teme. 

 Postignuća se 

 vrednuju kroz 

 rad domaćih 

 zadataka 

-Realizacija časova se odvija bez 

poteskoća i svi učenici uspješno 

sarađuju 

-Procenat: 100% 
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Оперативни плана рада наставника/ настава на даљину 

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 обухваћен 

ученика: 

 

*Попуњава се по истеку 

наставне седмице 

Наставник: Neđeljko Šalipurović 

Предмет: Matematika 

Вријеме 

реализације: 

13.04.-16.04.2020. 

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације 

са ученицима 

Активност ученика 

/наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално-техничких 

могућности за 

реализацију наставе на 

даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

- MNOGOUGAO- 

  primjena 

  podudarnosti 

- KRUG- 

  centralni i  

  periferijski ugao 

-Viber -Učenici prate i  

 učestvuju u 

 obradi datih 

 tema kroz 

 izradu primera 

 na času, te  

 u saradnji sa 

 profesorom 

 rješavaju neke 

 zadatke. 

-Svi učenici imaju 

 materijalno tehničke 

 mogućnosti 

-Praćenje 

 napredovanja 

 se vrši tokom 

 svakog časa, 

 te kroz izradu 

 domaćih 

 zadataka 

-Realizacija časova se 

odvija bez poteskoća i svi 

učenici uspješno sarađuju 

-Procenat: 79,99% 

-Četiri učenika nisu aktivna 
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Оперативни плана рада наставника/ настава на даљину 

 

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 обухваћен ученика: 

 

*Попуњава се по истеку 

наставне седмице 

Наставник: Neđeljko Šalipurović 

Предмет: Matematika 

Вријеме 

реализације: 

13.04.-16.04.2020. 
 

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације 

са ученицима 

Активност 

ученика 

/наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално-техничких 

могућности за 

реализацију наставе на 

даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

- Ekstremne 

  vrijednosti 

  funkcije 

- Monotonost 

  kvadratne 

  funkcije 

-Viber -Učenici prate  

 osam tačaka 

 za ispitivanje 

 kvadratne 

 funkcije. 

 Kroz primjere, 

 uz pomoć 

 profesora, 

 obrađuju prve 

tri tačke. 

-Svi učenici imaju 

 materijalno tehničke 

 mogućnosti 

-Praćenje 

 napredovanja 

 se vrši tokom 

 svakog časa, 

 te kroz izradu 

 domaćih 

 zadataka 

-Realizacija časova se odvija bez 

poteškoća i svi učenici uspješno 

sarađuju 

-Procenat: 100% 
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Оперативни плана рада наставника/ настава на даљину 

 

 

Одјељење: II-4 Биљешка о реализацији (како се 

одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

 

 

Проценат обухваћен ученика: 

 

*Попуњава се по истеку 

наставне седмице 

Наставник: Neđeljko Šalipurović 

Предмет: Matematika 

Вријеме 

реализације: 

13.04.-16.04.2020. 

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникације 

са ученицима 

Активност 

ученика 

/наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално-техничких 

могућности за 

реализацију наставе на 

даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

-Ekstremne 

 vrijednosti 

funkcije 

-Monotonost 

funkcije 

-Viber -Učenici prate  

 osam tačaka za  

 ispitivanje  

 grafika, te kroz 

 postavljena 

 pitanja usvajaju 

 osnovne 

korake. 

-Svi učenici imaju 

 materijalno tehničke 

 mogućnosti 

-Praćenje 

 napredovanja 

 se vrši tokom 

 svakog časa, 

 te kroz izradu 

 domaćih 

 zadataka 

-Realizacija časova se odvija bez 

poteškoća i svi učenici uspješno 

sarađuju 

-Procenat: 100% 
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Оперативни плана рада наставника/ настава на даљину 

 

 

Одјељење: III-4 Биљешка о реализацији (како 

се одвија реализација, да ли 

сте успоставили сарадњу са 

свим ученицима, да ли 

одговарају на постављене 

задатке) 

 

 

Проценат обухваћен ученика: 

 

*Попуњава се по истеку 

наставне седмице 

Наставник: Neđeljko Šalipurović 

Предмет: Matematika 

Вријеме 

реализације: 

13.04.-16.04.2020. 

Планирана активност 

(наставна јединица, 

тема, модул) 

Начин 

комуникације 

са ученицима 

Активност ученика 

/наставника 

Начин реализације за 

ученике који немају 

материјално-техничких 

могућности за реализацију 

наставе на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

- Zapremina  

  zarubljene kupe 

-Viber -Učenici prate  

datu temu kroz 

 formu pitanja, 

 te rješavaju sa 

 profesorom  

 neke lakše 

 primjere 

-Svi učenici imaju 

 materijalno tehničke 

 mogućnosti 

-Praćenje 

 napredovanja 

 se vrši tokom 

 svakog časa, 

 te kroz izradu 

 domaćih 

 zadataka 

-Realizacija časova se odvija 

bez poteškoća i svi učenici 

uspješno sarađuju 

-Procenat: 72,23% 

-Pet učenika nije bilo aktivno 
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Оперативни плана рада наставника/ настава на даљину 

 

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 обухваћен ученика: 

 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник: Neđeljko Šalipurović 

Предмет: Matematika 

Вријеме 

реализације: 

13.04.-16.04.2020. 

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникаци

је са 

ученицима 

Активност ученика 

/наставника 

Начин реализације 

за ученике који 

немају 

материјално-

техничких 

могућности за 

реализацију 

наставе на даљину 

Начин праћења 

напредовања и 

постигнућа ученика 

-Metoda 

parcijalne 

integracije, 

primjeri 

 i zadaci 

-Viber -Učenici rade 

 date primjere 

 zajedno sa 

 profesorom na 

 času, te rade 

 samostalno  

 domaće zadatke 

-Svi učenici imaju 

 materijalno 

tehničke 

 mogućnosti 

-Praćenje se 

 vrši tokom 

 svakog časa,  

 učenici se  

 uključuju u  

 obradu date 

 teme. 

 Postignuća se 

 vrednuju kroz 

 rad domaćih 

 zadataka, 

 referata i sl. 

Realizacija se odvija bez ikakvih  

poteškoća, a svi učenici uspješno 

sarađuju u radu 

Procenat: 85,72% 

-Dva učenika nisu bila aktivna 
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