
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 

 

Одјељење:  II 4-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 Joksimović 

Предмет: Mašinska grupa predmeta 

Вријеме 

реализације: Utorak,12, Četvrtak,14 i Petak15.05.2020.G. 

  

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: PROJEKT- 

NA SEDMICA 

Tema: Zaštita na 

radu u pogonima 

mašinske industrije 

 

 

Putem Vibera, tako 

sto nakon prijave 

prisutnih učenika 

pošaljem 

pripremljene 

materijale u vidu 

potrebnog teksta I 

pripadajućih slika 

 

 

    

Utorak, I i V čas, 

učenicima sam najavio 

projektnu sedmicu uz 

kratki uvod i diskusiju o 

istoj. Zatim sam učenicima 

saopštio temu i obrazložio 

razloge za izbor teme na 

šta učenici nisu imali 

primjedbi. Nakon toga 

svakom učeniku sam zadao 

podnaslov teme koju treba 

samostalno da obradi. 

Četvrtak,I i II  čas sam sa 

učenicima razmatrao i 

analizirao izvore koje su 

koristili za svoje zadatke. 

Petak, III i IV čas smo 

pregledali i razgovarali o 

završenim zadacima 

 

 

Mislim da svi učenici 

imaju materijalno-

tehničke mogučnosti za 

realizaciju nastave na 

daljinu 

 

Samim učešćem 

učenika na časovima 

projektne sedmice, 

kroz razgovor sa 

učenicima o načinu i 

toku izvršavanja 

dobijenih zadataka, 

efikasnošću 

izvršavanja zadataka i 

dinamikom pristizanja 

završenih zadataka. 

Realizacija se odvijala na  

zadovoljavajući način. Svi prisutni 

učenici su bili disciplinovani na 

časovima ali zadaci su izvršeni sa 

polovičnim uspjehom i to samo zbog 

nemarnosti učenika. 

 

Procenat prisutnih učenika 80% 

 

Svi čenici se  javljaju 
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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 

 

Оперативнипланраданаставника/ наставанадаљину 

 

Одјељење:  I 4-Električari 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 Joksimović 

Предмет: Tehničko crtanje 

Вријеме 

реализације: 11.-15.05.2020. 

  

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: PROJEKT-

NA SEDMICA 

Tema: 

Milutin Milanković 

u tehnici 

 

PutemVibera, tako 

što nakon prijave 

prisutnih ucenika 

pošaljem 

pripremljene 

materijale u vidu 

potrebnog teksta I 

pripadajućih slika 

 

 

    

Utorak III čas, 

učenicima sam objasnio 

projektnu sedmicu, 

objasnio im podjelu u 

grupe, predočio grupe 

na koje sam ih podjelio i 

temu koju treba da 

obrade, izvore teme i 

rokove za završetak. 

Četvrtak, IIIčas smo 

zajednički 

prokomentarisali 

pristigle, urađene radove 

i zaključili projektnu 

sedmicu 

 

 

 

Svi učenici su imali 

materijalno-tehničke 

mogućnosti da učestvuju 

u realizaciji projektne 

sedmice 

 

Samim prisustvom 

učenika časovima 

projektne sedmice, 

kroz razgovor sa 

učenicima o načinu i 

toku izvršavanja 

dobijenih zadataka i 

pistizanjem završenih 

radova 

 

Realizacija se odvijala 

nazadovoljavajući način.Učenici koji 

su prisustvovali časovima bili su 

disciplinovani i aktivno su učestvovali 

u realizaciji datih zadataka. 

 

Procenat prisutnih učenika 87% 

 

Svi učenici se  javljaju 
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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 

 

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 Joksimović 

Предмет: Mašine i uređaji 

Вријеме 

реализације: 11.05.-15.05.2020. 

  

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: Uređaji za 

sušenje drveta 

Tema 
AUTOMATIZACIJA U 
DRVNOJ INDUSTRIJI 
61,62. Princip rada CNC 

mašina 

63.Ponavljanje gradiva 

iz automatizacije i 

analiza 

64.Analiza i 

zaključivanje ocjena 

 

 

PutemVibera, tako 

što nakon prijave 

prisutnih učenika 

pošaljem 

pripremljene 

materijale u 

viduteksta i 

pripadajućih slika 

 

 

    

Po redu, kako je 

naznačeno u tekstu, ja 

izlažem gradivo a 

učenici prate I sudjeluju 

u predavanjima. Kada 

završim predavanje 

pitam “je li jasno I ima 

li pitanja”. Ako ima, 

razjasnimo I kad više 

nema, zaključimo čas, a 

učenicima ostaje  da 

primljene materijale 

ispišu u svoje sveske u 

vidu teksta I slika. 

Svi učenici imaju 

mogućnosti za praćenje 

online nastave. 

  

 

Učenici imaju zadatak 

da ispišu zadati tekst I 

da nacrtaju date im 

slike I šeme u svoje 

sveske, to uslikaju I 

vrate mi na uvid 

najdalje do kraja 

tekuće sedmice a ja to 

njihovo zalaganje 

pregledam I ocijenim u 

evidenciji koju vodim. 

 

 

 

 

 

 

Realizacija se odvija na 

zadovoljavajući način. Učenici su 

disciplinovani I učestvuju u realizaciji 

domaćih zadataka 

 

Procenat prisutnih učenika  94% 

 

Svi ucenici su se javljali. 

 
Broj sumativno vrednovanih učenika je 

18 (100%) 

Učenicima su predložene i, uz njihovu 

saglasnost, zaključene ocjene. 
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