
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 

 11.05. – 15.05.2020. 

Одјељење:  III -3 (Техничар информационих технологија) 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:  Жељко Николић 

Предмет: Веб програмирање 

Вријеме 

реализације: 
Сриједа 09.10 – 09.40, 10.30 – 11.00 

Четвртак 08.00 – 08.30   

  

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 

ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА: 

-  Из веб 

програмирања ове 

радне седмице 

група ученика 

овог одјељења је 

правила веб сајт 

(HTML, CSS, 

JAVASCRIPT).  

  

 

 

 

 

Комуникација 

путем гугл 

учионице  

(Google 

Classroom),  путем 

вибер (вајбер) 

групе и путем 

имејл-а. 

 

 

 

 

Ученици активно 

учествују при изради 

пројекта.  

 

Ученици самостално 

раде задатке на 

рачунару.  

 

 

 

 

Сви ученици у овом 

одјељењу имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

Наставник о 

сваком ученику 

води евиденцију. 

Креиран је фолдер у 

који наставник 

додаје сваки вид 

ученичке 

активности, 

присуства и слично.  

 

 

 

 

Извођење наставе се обавља без 

потешкоћа. 

Са свим ученицима је 

успостављена комуникација. 

Ученици показују 

заинтересованост и одговарају на 

постављене задатке. 

Проценат обухваћености: 100% 

Од свих ученика добио повратне 

информације. 

                                                                                                                                                                                        



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 

11.05. – 15.05.2020. 

Одјељење:  I-4 (Електричари III - степен) 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:  Жељко Николић 

Предмет: Информатика 

Вријеме 

реализације: 
Уторак 11.05 – 11.35,  

Петак 08.00 – 08.30   

  

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 

ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА: 

 

-Пошто су ученици 

овог одјељења 

изучавали MS Word 

i MS Excel имали 

су као пројектни 

задатак да ураде 

презентацију на 

тему MS Excel 

(Дефиниција, 

особине, примјена). 

 

 

 

 

Комуникација 

путем гугл 

учионице 

(Google 

Classroom) и 

преко имејл-а. 

 

 

 

 

 

Већина ученика 

активно учествују 

при изради пројекта.  

 

 

 

 

 

 

Неколико ученика 

нема рачунар, па 

наставу прате путем 

мобилног телефона 

уз помоћ апликације 

Google Classroom. 

 

 

 

Наставник о 

сваком ученику 

води евиденцију. 

Креиран је фолдер у 

који наставник 

додаје сваки вид 

ученичке 

активности, 

присуства и слично.  

 

 

 

Извођење наставе се обавља без 

потешкоћа. 

Са свим ученицима је 

успостављена комуникација. 

Већина ученика одговара на 

постављене задатке. 

Проценат обухваћености: 100% 

Од једног ученика у овом 

одјељењу нисам уопште добио 

повратне информације. 

                                                                                                                                                                                        



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 

11.05. – 15.05.2020. 

Одјељење:  II -3 (Техничар информационих технологија) 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:  Жељко Николић 

Предмет: Практична настава 

Вријеме реализације: Четвртак 08.35 – 09.05, 09.10– 09.40 

  

Планирана активност 

(наставна јединица, тема, 

модул) 

Начин 

комуникациј

е 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 

ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА: 

-Ученици овог одјељења 

на пројектној седмици из 

предмета практична 

настава су били 

подијељени у двије 

групе: 

*прва група је радила 

презентацију на тему 

(отпорници, 

,кондензатори,калемови 

и пригушнице). 

*друга група је радила 

такође презентацију на 

тему (трансформатори, 

диоде и транзистори). 

 

 

 

 

Комуникаци

ја путем гугл 

учионице 

(Google 

Classroom), 

вибер групе 

и преко 

имејл-а. 

 

 

 

 

 

 

Ученици активно 

учествују при 

изради пројекта.  

 

 

 

 

 

 

Сви ученици у овом 

одјељењу имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

 

Наставник о 

сваком ученику 

води евиденцију. 

Креиран је фолдер у 

који наставник 

додаје сваки вид 

ученичке 

активности, 

присуства и слично.  

 

 

 

 

 

Извођење наставе се обавља без 

потешкоћа. 

Са свим ученицима је 

успостављена комуникација. 

Ученици показују 

заинтересованост и одговарају на 

постављене задатке. 

Проценат обухваћености: 100% 

Од свих ученика добио повратне 

информације. 

                                                                                                                                                                                        



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 

11.05. – 15.05.2020. 

Одјељење:  I-1 (Техничар информационих технологија) 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:  Жељко Николић 

Предмет: Практична настава 

Вријеме реализације: 
Понедељак 11.05 – 11.35,  

Петак 09.55 – 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 

ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА: 

-Ученици овог 

одјељења на 

пројектној седмици из 

предмета практична 

настава су били 

подијељени у три 

групе: 

*прва група је радила 

презентацију на тему 

радионичког алата 

(клијешта, одвијачи, 

стеге, тестере, 

турпије, чекићи, 

кључеви,...). 

*друга група је радила 

презентацију на тему 

 

 

 

 

Комуникација 

путем гугл 

учионице 

(Google 

Classroom), 

путем вибер 

(вајбер) групе 

и преко 

имејл-а. 

 

 

 

 

 

Ученици активно 

учествују при изради 

пројекта.  

 

 

 

 

Сви ученици у овом 

одјељењу имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

 

 

Наставник о 

сваком ученику 

води евиденцију. 

Креиран је фолдер у 

који наставник 

додаје сваки вид 

ученичке 

активности, 

присуства и слично.  

 

 

 

 

 

 

Извођење наставе се обавља без 

потешкоћа. 

Са свим ученицима је 

успостављена комуникација. 

Ученици показују 

заинтересованост и одговарају на 

постављене задатке. 

 

Проценат обухваћености: 100% 

Од свих ученика добио повратне 

информације. 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

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

 
алата за мјерење 

(метар, шестари, 

универзално помично 

мјерило, микрометар, 

дубиномјер). 

*трећа група је радила 

презентацију на тему 

проводника, 

полупроводника, 

изолационих 

материјала. 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

11.05. – 15.05.2020. 

Одјељење:  I-2 (Техничар информационих технологија) 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:  Жељко Николић 

Предмет: Практична настава 

Вријеме реализације: 
Понедељак 08.00 – 08.30,  

Петак 10.30 – 11.00 

  

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 

ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА: 

-Ученици овог 

одјељења на 

пројектној седмици из 

предмета практична 

настава су били 

подијељени у три 

групе: 

*прва група је радила 

презентацију на тему 

радионичког алата 

(клијешта, одвијачи, 

стеге, тестере, 

турпије, чекићи, 

кључеви,...). 

*друга група је радила 

презентацију на тему 

 

 

 

 

Комуникација 

путем гугл 

учионице 

(Google 

Classroom), 

путем вибер 

(вајбер) групе 

и преко 

имејл-а. 

 

 

 

 

 

 

Ученици активно 

учествују при изради 

пројекта.  

 

 

 

 

 

Сви ученици у овом 

одјељењу имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

 

 

Наставник о 

сваком ученику 

води евиденцију. 

Креиран је фолдер у 

који наставник 

додаје сваки вид 

ученичке 

активности, 

присуства и слично.  

 

 

 

 

 

 

Извођење наставе се обавља без 

потешкоћа. 

Са свим ученицима је 

успостављена комуникација. 

Ученици показују 

заинтересованост и одговарају на 

постављене задатке. 

 

Проценат обухваћености: 100% 

Од свих ученика добио повратне 

информације. 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

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

 
алата за мјерење 

(метар, шестари, 

универзално помично 

мјерило, микрометар, 

дубиномјер). 

*трећа група је радила 

презентацију на тему 

проводника, 

полупроводника, 

изолационих 

материјала. 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

  11.05. – 15.05.2020. 

Одјељење:  III -3 (Техничар информационих технологија) 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:  Жељко Николић 

Предмет: Практична настава 

Вријеме реализације: Петак 08.35 – 09.05, 9.10 – 9.40 

  

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 

ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА: 
-На практичној настави 

ове радне седмице група 

ученика је радила 

презентацију на тему 

програмског окружења 
MS SQL SERVER 

MANAGEMENT 

STUDIO.  

Презентација је морала 

да садржи: 

- креирање празне базе 

података, 

- креирање табела, 

- типове података, 

- попуњавање табеле са 

подацима, 

- типове SQL упита, 

Комуникација 

путем гугл 

учионице (Google 

Classroom, путем 

вибер (вајбер) 

групе и преко 

имејл-а. 

Ученици 

активно 

учествују при 

изради 

пројекта.  

 

Сви ученици у овом 

одјељењу имају 

материјално-

техничке 

могућности за 

реализацију наставе 

на даљину 

Наставник о 

сваком ученику 

води евиденцију. 

Креиран је фолдер у 

који наставник 

додаје сваки вид 

ученичке активности, 

присуства и слично.  

 

Извођење наставе се обавља без 

потешкоћа. 

Са свим ученицима је 

успостављена комуникација. 

Ученици показују 

заинтересованост и одговарају на 

постављене задатке. 

 

Проценат обухваћености: 100% 

Од свих ученика добио повратне 

информације. 
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 (SELECT, INSERT, 

UPDATE, DELETE), 

- SQL упите за 

сортирање података, 

- креирање SQL упита 

коришћењем оператора 

(LIKE, BETWEEN, IN, 

IS NULL, ALL) и 

клаузула (GROUP BY и 

HAVING), 

- SQL подупите, 

- креирање SQL 

погледа (View) и 

индекса (Index). 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

  11.05. – 15.05.2020. 

Одјељење:  II -3 (Техничар информационих технологија) 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:  Жељко Николић 

Предмет: Програмирање 

Вријеме 

реализације: 
Понедељак 08.35 – 09.05, 09.10 – 09.40 

Сриједа 08.00 – 08.30, 08.35 – 09.05   

  

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 

ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА: 

-  Из програмирања 

ове радне седмице 

група ученика овог 

одјељења је радила 

пројекат из 

програмског језика 

Ц.  

 

 

 

 

Комуникација 

путем гугл 

учионице 

(Google 

Classroom),  

путем 

вибер(вајбер) 

групе и преко 

имејл-а. 

 

 

 

 

Ученици активно 

учествују при изради 

пројекта.  

 

Ученици самостално 

раде задатке на 

рачунару. 

 

 

 

 

Сви ученици у овом 

одјељењу имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

 

Наставник о 

сваком ученику 

води евиденцију. 

Креиран је фолдер у 

који наставник 

додаје сваки вид 

ученичке 

активности, 

присуства и слично.  

 

 

 

 

 

Извођење наставе се обавља без 

потешкоћа. 

Са свим ученицима је 

успостављена комуникација. 

Ученици показују 

заинтересованост и одговарају на 

постављене задатке. 

Проценат обухваћености: 100% 

Од свих ученика добио повратне 

информације. 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

11.05. – 15.05.2020. 

Одјељење:  III -3 (Техничар информационих технологија) 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:  Жељко Николић 

Предмет: Рачунарске мреже и комуникације 

Вријеме 

реализације: 
Понедељак 10.30 – 11.00 

Уторак 09.55 – 10.25, 10.30 – 11.00   

  

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 

ПРОЈЕКТНА 

СЕДМИЦА: 

-Из рачунарских 

мрежа и 

комуникација ове 

радне седмице 

група ученика овог 

одјељења је радила 

презентацију на 

тему – 

пројектовање 

рачунарске мреже.  

 

 

 

 

Комуникација 

путем гугл 

учионице 

(Google 

Classroom) и 

путем 

вибер(вајбер) 

групе и преко 

имејл-а. 

 

 

 

 

 

 

Ученици активно 

учествују при изради 

пројекта.  

 

 

 

 

 

Сви ученици у овом 

одјељењу имају 

материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину. 

 

 

 

Наставник о 

сваком ученику 

води евиденцију. 

Креиран је фолдер у 

који наставник 

додаје сваки вид 

ученичке 

активности, 

присуства и слично.  

 

 

 

 

 

Извођење наставе се обавља без 

потешкоћа. 

Са свим ученицима је 

успостављена комуникација. 

Ученици показују 

заинтересованост и одговарају на 

постављене задатке. 

Проценат обухваћености: 100% 

Од свих ученика добио повратне 

информације. 

                                                                                                                                                                                        


