
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 
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 PERIOD OD 18.05.—22.05.2020     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 ,18.05. 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 XII 

1- 4. 

Sistematizacija 

gradiva i  

zaključivanje 

ocjena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIBER 

Tokom časova 

preduzeća za vježbu, 

sistematizovano je 

gradivo i zaključene 

su predložene ocjene. 

 

 

  

Svi imaju mogućnosti 

-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 

 

 

 

-svi aktivno učestvuje  u radu  
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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 ,19.05.2020.  OD 9:10— DO 09: 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 VIII  

 
 

 

1.Zaključivanje 

ocjena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIBER 

 

 

1. Tokom časa 

zaključene su 

predložene ocjene. 

Učenici su saglasni sa 

ocjenama.Niko nije 

imao primjedbu na 

zaključnu ocjenu.. 

  

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 

 

 

 

--učešće u radu   na času  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  ,20.05. 2020  OD.8:35— DO 9:05 

četvrtak, 21.05.2020  od 9:10 do 9:40 i od 9:55do 10:25petak ; 22.05.2020 od 8:00do 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 

ModulVI  

 
 

1.Raspored 

rezultata -dobitka                          

 

2.Pokriće gubitka 

 

3 I  4 –Vježbe –

pripreme za 

pismeni 

 

 

 

 

 

 

VIBER 

1-2 čas , 

Postavljena 

prezentacija  .Učenici 

prepišu teoriju sa 

prezentacije.Za 

nejasnoće mogu 

postaviti pitanja. 

 

3.i 4 čas  Zadat 

zadatak ,učenici koji 

nisu sigurni rade sa 

profesorom,a oni koji 

su razumeli gradivo 

rade sami.  

  

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 

 

20.05 -3 učenika se nisu prijavila 

21.05–3 učenika odsutanana dva časa 

22.05— 4 učenika odsutna 

--obuhvaćeni učenici 80% 

 

Počinju da bolje rade nego prije.              
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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 ;18.05.2020 od 10:30 do 11 I 0d 11:05 do 11 :35                                                      

Utorak ;19.05.2020 od 10:30 do 11:00                                                                                              

Sreda  , 20.05. 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  

 

1-3Karakteristike 

planiranja u 

savremenoj tržišnoj 

privredi 

 

4. Ponavljanje 

gradiva. 

 

 

 

 

VIBER 

 

1-3 .Postavljena 

prezentacija o  --

karakteristikama  

planiranja  

-nužnosti  

-značenju 

 

4. Ponavljanje    zadata 

pitanja da odgovore na 

času 

 

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 

 

--obuhvaćeni učenici 95% 

 

--18.05—1 nije prijavljen 

--19.05—4#          

Učenici aktivno učestvuju u radu. 
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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  ,20.05. 2020  OD.8:00— DO 8:30 

četvrtak, 21.05..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.Kontrola I obračun 

stanja u blagajni  

 

2.Predaja viška 

novca u trezoru 

 

 

 

 

 

VIBER 

 

 

1.Postavljena 

prezentacija sa 

osnovnim 

objašnjenjima.Učenici 

aktivno učestvuju u 

obradi jer to znaju iz 

knjigovodstva. 

 

2.kratko objašnjeno 

kako se vrača novac u 

trezoru. 

  

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 

 

 

--obuhvaćenost 100% 

 

Zadovoljna sam sa radom većine 

učenika. Dosta njih aktivno učestvuje 

u radu  
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