
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-1 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:  Slavojka Eskić  

Предмет: Istorija  

Вријеме 

реализације: Četvrtak (3čas),petak (5 čas) 

  

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 

Zaključivanje 

ocjena-ukupno 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlajn putem 

Viber grupe 

 

 

  

  Svi aktivno 

učestvovali u obradi 

nastavnih jedinica  

 Svi imaju mogućnosti 

realizacije nastave na 

daljinu  

Putem Vibera slali 

su povratne 

informacije  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima I odgovaraju na postavljene 

zadatke  

 

100% 

                                                                                                                                                                                        

mailto:ss66@skolers.org


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-2 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:  Slavojka Eskić  

Предмет: Istorija  

Вријеме 

реализације: Utorak(6 čas),četvrtak (2 čas) 

  

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 

Zaključivanje 

ocjena-ukupno 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlajn putem 

Viber grupe 

 

 

  

  Svi aktivno 

učestvovali u obradi 

nastavnih jedinica  

 Svi imaju mogućnosti 

realizacije nastave na 

daljinu  

Putem Vibera slali 

su povratne 

informacije  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima I odgovaraju na postavljene 

zadatke  

 

100% 

                                                                                                                                                                                        

mailto:ss66@skolers.org


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-1 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:  Slavojka Eskić  

Предмет: Istorija  

Вријеме 

реализације: Utorak(3 čas),petak(6 čas) 

  

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 

Zaključivanje 

ocjena-ukupno 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlajn putem 

Viber grupe 

 

 

  

  Svi aktivno 

učestvovali u obradi 

nastavnih jedinica  

 Svi imaju mogućnosti 

realizacije nastave na 

daljinu  

Putem Vibera slali 

su povratne 

informacije  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima I odgovaraju na postavljene 

zadatke  

 

100% 

                                                                                                                                                                                        

mailto:ss66@skolers.org


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:  I-1,I-2,I-3,I-4 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:  Slavojka Eskić  

Предмет: Istorija  

Вријеме 

реализације: 

I-1 srijeda (1 čas),četvrtak (4 čas) 

I-2 utorak (4 čas),petak (3 čas) 

I-3 srijeda (3 čas),petak(4 čas) 

I-4 utorak (5 čas),srijeda (2čas) 

  

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 

Ukupno u 4 

odeljenja 

zaključeno 64 

ocjene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlajn putem 

Viber grupe 

 

 

  

  Svi aktivno 

učestvovali u obradi 

nastavnih jedinica  

 Svi imaju mogućnosti 

realizacije nastave na 

daljinu  

Putem Vibera slali 

su povratne 

informacije  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uspostavljena saradnja sa svim 

učenicima I odgovaraju na postavljene 

zadatke  

 

100% 

mailto:ss66@skolers.org


РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

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

 
                                                                                                                                                                                        

mailto:ss66@skolers.org

