
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

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

план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење: 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: Биљана Николић 

Предмет: Привредна математика 

Вријеме 

реализације: 26.10.-30.10. 

 

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, 

тема, модул) 

Начин 

комуникаци

је 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 

17.процентни 

рачун од сто 

18.процентни 

рачун више 

сто 

Комуника 

ција са 

ученицимао

стварује се 

путем  

Вајбера 

 

 

 

 

Ученици 

приступили 

часу.Ниска 

заинтересова

ност за 

градиво 

Ученици 

имају 

материјално 

техничке 

могућности 

за 

реализацију 

наставе на 

даљину. 

Ученицима 

прослијеђен

о градиво. 

Напредовањ

е 

занемарљи- 

во. 

Реализација 

наставних јединица 

реализована без 

проблема. 

Проценат 

обухваћености 100% 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

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

                       план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење:                                              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

:                            Биљана Николић 

Предмет:                          Практична настава 

Вријеме 

реализациј

е: 26.10.-30.10. 

  

Планиран

а 

активност 

(наставна 

јединица, 

тема, 

модул) 

Начин 

комуника

ције са 

ученицим

а 

Активности 

ученика / 

наставника 

Начин 

реализације 

за ученике 

који немају 

материјално

- техничких 

могућности 

за 

реализацију 

наставе на 

даљину 

Начин 

праћења 

напредова

ња и 

постигнућа 

ученика 

33.-36. 

Организац

иона 

шема-

опис 

радних 

мијеста 

 

 

Комуника 

ција са 

ученицим

аостварује 

се путем  

Вајбера 

 

 Ученици 

приступили 

часу.активн

ост ученика 

занемарљи- 

ва. 

 Ученици 

имају 

материјално 

техничке 

могућности 

за 

реализацију 

наставе на 

даљину 

. 

Ученицима 

прослијеђе

но градиво. 

Напредова

ње 

занемарљи-

во 

. Реализација 

наставних јединица 

реализована. 

Проценат 

обухваћености 100% 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

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

                                             план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење: II3 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: Биљана Николић 

Предмет: Пословна информатика 

Вријеме 

реализациј

е: 26.10.-30.10. 

 

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, 

тема, 

модул) 

Начин 

комуникац

ије са 

ученицима 

Активности 

ученика / 

наставника 

Начин 

реализације 

за ученике 

који немају 

материјално- 

техничких 

могућности 

за 

реализацију 

наставе на 

даљину 

Начин 

праћења 

напредовањ

а и 

постигнућа 

ученика 

17.PAGE 

LAYOUT,

PAGE 

SETUP 

18.практич

на вјежба 

 

Комуника 

ција са 

ученицима

остварује 

се путем  

Вајбера 

 

 

 

Ученици 

приступили 

часу.Актив 

ни и 

заинтересова

ни за 

предавање. 

. Ученици 

имају 

материјално 

техничке 

могућности 

за 

реализацију 

наставе на 

даљину 

Ученицима 

прослијеђен

о градиво. 

Активно 

учествују 

на часу и 

успијешно 

одговарају 

на 

поставњене 

захтјеве. 

Реализација наставних 

јединица реализована 

без проблема. 

Проценат 

обухваћености 100% 

 

 

     

      

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

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

                             план рада наставника/ настава на даљину 

  

Одјељење:                                     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

:                          Биљана Николић 

Предмет:                      Практична настава 

Вријеме 

реализациј

е:                          26.10.-30.10. 

  

Планиран

а 

активност 

(наставна 

јединица, 

тема, 

модул) 

Начин 

комуника

ције са 

ученицим

а 

Активности 

ученика / 

наставника 

Начин 

реализације 

за ученике 

који немају 

материјално

- техничких 

могућности 

за 

реализацију 

наставе на 

даљину 

Начин 

праћења 

напредова

ња и 

постигнућа 

ученика 

17.Практи

чна вјежба 

18.Унос 

редних 

бројева-

вјежба 

 

 

Комуника 

ција са 

ученицим

аостварује 

се путем  

Вајбера 

 

 . Ученици 

приступили 

часу.Актив 

ни и 

заинтересов

ани за 

предавање у 

великом 

проценту 

 . Ученици 

имају 

материјално 

техничке 

могућности 

за 

реализацију 

наставе на 

даљину 

. 

Ученицима 

прослијеђе

но градиво. 

Активно 

учествују 

на часу и 

успијешно 

одговарају 

на 

поставњене 

захтјеве 

. Реализација 

наставних јединица 

реализована без 

проблема. 

Проценат 

обухваћености 100% 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

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

                                    план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење: 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: Биљана Николић 

Предмет: Пословна информатика 

Вријеме 

реализациј

е: 26.10.-30.10. 

 

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, 

тема, 

модул) 

Начин 

комуникац

ије са 

ученицима 

Активности 

ученика / 

наставника 

Начин 

реализације 

за ученике 

који немају 

материјално- 

техничких 

могућности 

за 

реализацију 

наставе на 

даљину 

Начин 

праћења 

напредовањ

а и 

постигнућа 

ученика 

17.Практи

чна вјежба 

18.унос 

редних 

бројева 

 

Комуника 

ција са 

ученицима

остварује 

се путем  

Вајбера 

 

 

 

Ученици 

приступили 

часу.Актив 

ни и 

заинтересова

ни за 

предавање у 

великом 

проценту. 

Ученици 

имају 

материјално 

техничке 

могућности 

за 

реализацију 

наставе на 

даљину. 

Ученицима 

прослијеђен

о градиво. 

Активно 

учествују 

на часу и 

успијешно 

одговарају 

на 

поставњене 

захтјеве. 

Реализација наставних 

јединица реализована 

без проблема. 

Проценат 

обухваћености 100%. 

      

 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

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

 

план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење: III2 

 Наставник

: Биљана Николић 

Предмет: Привредна математика 

Вријеме 

реализациј

е: 26.10.-30.10. 

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 

  

Планиран

а 

активност 

(наставна 

јединица, 

тема, 

модул) 

Начин 

комуника

ције са 

ученицим

а 

Активности 

ученика / 

наставника 

Начин 

реализације 

за ученике 

који немају 

материјално

- техничких 

могућности 

за 

реализацију 

наставе на 

даљину 

Начин 

праћења 

напредова

ња и 

постигнућа 

ученика 

17.Процен

тни рачун 

од сто 

18.Процен

тни рачун 

више сто 

Комуника 

ција са 

ученицим

аостварује 

се путем  

Вајбера 

 

 

 

 Ученици 

приступили 

часу.Актив 

ни и 

заинтересов

ани за 

предавање у 

великом 

проценту 

 . Ученици 

имају 

материјално 

техничке 

могућности 

за 

реализацију 

наставе на 

даљину 

. 

Ученицима 

прослијеђе

но градиво. 

Активно 

учествују 

на часу и 

успијешно 

одговарају 

на 

поставњене 

захтјеве 

. Реализација 

наставних јединица 

реализована без 

проблема. 

Проценат 

обухваћености 100% 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

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

 

план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење: 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: Биљана Николић 

Предмет: Монетарна економија и банкарство 

Вријеме 

реализациј

е: 26.10.-30.10. 

 

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, 

тема, 

модул) 

Начин 

комуникац

ије са 

ученицима 

Активности 

ученика / 

наставника 

Начин 

реализације 

за ученике 

који немају 

материјално- 

техничких 

могућности 

за 

реализацију 

наставе на 

даљину 

Начин 

праћења 

напредовањ

а и 

постигнућа 

ученика 

17.После 

-дице 

инфлације 

18.Утврђив

ање 

градива 

 

Комуника 

ција са 

ученицима

остварује 

се путем  

Вајбера 

 

 

 

Ученици 

приступили 

часу.Актив 

ни и 

заинтересова

ни за 

предавање у 

великом 

проценту 

Ученици 

имају 

материјално 

техничке 

могућности 

за 

реализацију 

наставе на 

даљину. 

Ученицима 

прослијеђен

о градиво. 

Активно 

учествују 

на часу и 

успијешно 

одговарају 

на 

поставњене 

захтјеве. 

Реализација наставних 

јединица реализована 

без проблема. 

Проценат 

обухваћености 100%. 

      

 

 



 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

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

план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење: II3 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

: Биљана Николић 

Предмет: Банкарска обука 

Вријеме 

реализациј

е: 26.10.-30.10. 

  

Планиран

а 

активност 

(наставна 

јединица, 

тема, 

модул) 

Начин 

комуника

ције са 

ученицим

а 

Активности 

ученика / 

наставника 

Начин 

реализације 

за ученике 

који немају 

материјално

- техничких 

могућности 

за 

реализацију 

наставе на 

даљину 

Начин 

праћења 

напредова

ња и 

постигнућа 

ученика 

17.Откуп 

и продаја 

валута 

18.Затвара

ње рачуна 

 

Комуника 

ција са 

ученицим

аостварује 

се путем  

Вајбера 

 

 

 

 Ученици 

приступили 

часу.Актив 

ни и 

заинтересов

ани за 

предавање у 

великом 

проценту 

 . Ученици 

имају 

материјално 

техничке 

могућности 

за 

реализацију 

наставе на 

даљину 

. 

Ученицима 

прослијеђе

но градиво. 

Активно 

учествују 

на часу и 

успијешно 

одговарају 

на 

поставњене 

захтјеве 

. Реализација 

наставних јединица 

реализована без 

проблема. 

Проценат 

обухваћености 100% 

                                                                                                                                                                                        

 

 



 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ЈУ СШЦ „Милутин Миланковић“, Милићи 

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

план рада наставника/ настава на даљину 

 

Одјељење: I2 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: Биљана Николић 

Предмет: Апликативни програми 

Вријеме 

реализациј

е: 26.10.-30.10. 

 

Планирана 

активност 

(наставна 

јединица, 

тема, 

модул) 

Начин 

комуникац

ије са 

ученицима 

Активности 

ученика / 

наставника 

Начин 

реализације 

за ученике 

који немају 

материјално- 

техничких 

могућности 

за 

реализацију 

наставе на 

даљину 

Начин 

праћења 

напредовањ

а и 

постигнућа 

ученика 

17.Обрас 

ци-FORM 

DESIGN 

18.Практи

чна вјежба 

 

 

Комуника 

ција са 

ученицима

остварује 

се путем  

Вајбера 

 

 

 

Ученици 

приступили 

часу.Актив 

ни и 

заинтересова

ни за 

предавање у 

великом 

проценту. 

Ученици 

имају 

материјално 

техничке 

могућности 

за 

реализацију 

наставе на 

даљину. 

Ученицима 

прослијеђен

о градиво. 

Активно 

учествују 

на часу и 

успијешно 

одговарају 

на 

поставњене 

захтјеве. 

Реализација наставних 

јединица реализована 

без проблема. 

Проценат 

обухваћености 100%. 
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