
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

Николе Тесле 34, 75446 Милићи, тел. 056741601, e-mail:ss66@skolers.org 
ЈИБ: 4400286840003, Организациони код: 0815066 

 

 PERIOD OD 13.04.—16.4.2020     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 ,13.04. 2020  OD.8.00— 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 X  

 

INSTRUMENTI 

PLATNOG 

PROMETA 

 

 

 

 

VIBER 

 

---POSTAVLJENA 

PREZENTACIJA 

 

--UČENICI UČESTVUJU 

AKTIVNO U DISKUSIJI 

O INSTRUMENTIMA 

JER SU TO STVARI 

KOJE IH ZANIMAJU I 

KOJE SU UČILI IZ 

DRUGIH PREDMETA 

 

 

  

Svi imaju mogućnosti 

za realizaciju nastave. 

-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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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 на 

постављене задатке) 

 

Проценат обухваћених ученика: 

*Попуњава се по истеку наставне 

седмице 

Наставник:  Sonja Palangetić 

Предмет: Statistika 

Вријеме 

реализације: 

utorak , 14.04. 2020  OD.8:00— DO 8:30 

četvrtak, 16.04.2020   od  10:30 do 11 

  

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.INTERPOLACIJA 

 

2. APSOLUTNI 

POKAZATELJI 

DINAMIKE 

PROIZVODNJE I 

PROMETA 

 

 

 

 

VIBER 

 

1.--POSTAVLJENA 

PREZENTACIJA--

objašnjen način 

obračuna interpolacije 

 

--učenici postavili 

pitanja za nejasnoće 

 

--zadat zadatak iz knjige 

da probaju da urade kod 

kuće 

2.POSTAVLJENAPRE

ZENTACIJA—

objasnjeni neki pojmovi  

za sve nejasnoće 

dodatne –mogli su da 

postave pitanja   

  

Imaju mogućnost da 

prate nastavu 

-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 93% 

-aktivno učestvuje  u radu70% 

 

--od 4 učenika nemam povratnu 

informaciju  30% 
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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 , 14.04. 2020  OD.8:35— DO 9:05  

četvrtak, 16.04.2020   od  8:35 do 9:05 

  

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.INTERPOLACIJA 

 

2. APSOLUTNI 

POKAZATELJI 

DINAMIKE 

PROIZVODNJE I 

PROMETA 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIBER 

 

1.--POSTAVLJENA 

PREZENTACIJA--

objašnjen način 

obračuna interpolacije 

 

--učenici postavili 

pitanja za nejasnoće 

 

--zadat zadatak iz knjige 

da probaju da urade kod 

kuće 

2.POSTAVLJENA 

PREZENTACIJA—

objasnjeni neki pojmovi  

za sve nejasnoće 

dodatne –mogli su da 

postave pitanja   

  

Svi mogu da prate 

nastavu 

-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 

 

--prijavljeni učenici 92% 

 

---u radu aktivno  učestvuje 50 % 

 

Od tri učenika nemam nikakvih 

povratnih informacija 23% 
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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 , 14.04. 2020  OD.9:55— DO10:25 

petak, 16.04.2020   od  8:35 do 9:05 

  

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 rashoda 

u banci 

 

2.Vježbe evidencija  

rashoda  u banci 

 

 

 

 

VIBER 

-1.--POSTAVLJENA 

PREZENTACIJA 

 

--UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

--zadat zadatak iz knjige  

djelimično  uradjen na 

času.Ostale promene 

date da se urade kući.. 

 

2.--zadat zadatakza 

vježbuna učenici 

učestvuju u izradi 

zadatka 

  

Mogu da prate učenje 

na daljinu 

-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 

 

--prijavljeni učenici 92% 

 

--učešće u radu   na času  70% 
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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  ,15.04. 2020  OD.8:35— DO 9:05 

četvrtak, 16.04.2020  od 9:10 do 9:40 i od 9:55do 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 

ModulVI  

 
 

 

1,2,3 .Vježbe –

prihodi 

 

 

 

 

 

 

VIBER 

1---POSTAVLJENA 

PREZENTACIJA 

--zadat zadatak  učenici 

učestvuju u izradi 

zadatka uz pomoć 

profesora 

 

2i3--zadat zadatak na 

listićima da  urade 

zajedno sa profesorom 

 

  

Mogu da učestvuju u 

radu 

-Angažovanost  

učenika tokom  rada 

na času 

 

--izrada  zadatih 

zadataka na času  

 

--Izrada domaćih    

zadataka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--Nastava se odvija po planu 

 

---učenici učestvuju u realizaciji 

postavljenih zadataka 

 

15.4-1 učenik se nije  prijavio                   

16.4—3 učenika se nisu prijavila 

 

--obuhvaćeni učenici 70% 

 

Dosta se njih angažovalo na 2 i 3 času 

Ko da se bude. 
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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 13.04.2020 od 10:30 do 11:00 i od 11:05do 11:35Utorak ;14.04.2020 od 10:30 do 

11:00                                                                                              Sreda  , 15.04. 2020  

OD.9:10— DO09:40 

  

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.Zemljišna  renta 

2.Način utvrdjivanja 

cijena 

poljoprivrednih 

proizvoda 

3.i 4 Ponavljanje 

gradiva 

 

 

 

 

VIBER 

---POSTAVLJENE 

PREZENTACIJE 
--UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

--Na svakom času 

pravljena je blic 

anketa ,da se vidi 

koliko su učenici 

razumeli gradivo sa 

prethodnog časa 

--3i 4 čas postavljana 

pitanja I prozivani 

učenici da 

odgovore,anketna 

pitanja 
 

  

Jedan učenik ima  

ponekad problema sa 

praćenjem nastave,Ali 

on svaku lekciju 

presnimi od drugara I 

uradi. 

-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 75% 

 

--13.04 –odsutna 2 učenika 

--14.04—odsutna 1 učenica 

--15.04—odsutna 2 učenika 

Učenici aktivno učestvuju u radu.Za 

pohvalu su posebno prilikom 

ponavljanja gradiva. 
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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  ,15.04. 2020  OD.8:00— DO 8:30 

četvrtak, 16.04.2020   od  8:00 do 8:30 

  

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 II  

 
 

1.Dokumentacija u 

radu sa gotovinom 

 

 

2.Snabdjevanje 

banaka gotovim 

novcem 

 

 

 

 

VIBER 

 

 

---POSTAVLJENE 

PREZENTACIJE 

 

 

--UČENICI 

POSTAVLJAJU 

PITANJA O NEJASNIM 

STVARIMA 

 

--uradila blic ankete 

,aktivno učestvuju I 

dali tačne odgovore 

 

 

 

 

  

Svi imaju  mogućnost 

da realizuju nastavu 

na daljinu 

-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 95% 

 

--09.04.odsutan jedan učenik 

 

Zadovoljna sam sa radom većine 

učenika. 
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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: Praktična nastava--Pravo 

Вријеме 

реализације: 

utorak , 14.04. 2020  OD.11:05— DO 11:35 

sreda, 15.04.2020   od  11:05 do 11:35 

  

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 XI 

 
 

 

 

 

1. Djelovodnik 

predmeta I akata 

 

 2.Ovjeravanje 

potpisa,rukopisa I 

prepisa 

 

 

 

 

VIBER 

 

 

--POSTAVLJENE 

PREZENTACIJE-- 

 

--učenici postavljali 

pitanja za nejasnoće 

 

 

  

Svi mogu da prate 

nastavu 

-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 

 

--prijavljeni učenici 100% 

 

Izvršavaju zadatke. 
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