
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 26.-30.10.2020. 

  

Одјељење:  II-3 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:  Милада Зекић 

Предмет: Књиговодство 

Вријеме 

реализације: 

Понедељак, 26.10.2020.  08:50-09:10; 09:15-09:35 

 Уторак 27.10.2020.         08:50-09:10; 09:15-09:35 

  

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 

Биланс успјеха-

вјежбање 

 

 

 

 

 

Закључни лист-

вјежбање задатака 

 

 

 

Вибер 

група 

 

  

 

 

Ученици раде 

задатке које сам им 

задала 

 

 

 

 

Заједно 

провјеравамо 

тачност задатака  

  

 

 

Сви ученици су 

имали материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину 

 

 

 

 

 

 

Ученици су ми 

доставили 

фотографије 

урађених задатака 

 

 

 

Разговарали смо о 

нејасноћама 

везаним за задатке 

 

 

 

 

 

 

 

Сви ученици су били присутни и 

сви су сарађивали, 

Проценат присутности 100% 

 

 

 

 

Проценат присутности 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 26.-30.10.2020. 

  

Одјељење:  IV-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:  Милада Зекић 

Предмет: Економија 

Вријеме 

реализације: 

IV-2 A,Сриједа 28.10.2020.   09:40-10:00; и Петак  09:40-10:00 

IV-2 B,Сриједа 28.10.2020.   08:50-09:10, и  09:15-09:35 

  

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 

Остале мјере 

 

 

 

Подстицање 

извоза 

 

 

 

Вибер 

група 

 

 Ученицима 

прослијеђена 

презентација на дату 

тему 

 

 

 

Ученицима 

прослијеђена 

презентација и на 

ову тему. Исте су 

ученици преписали у 

своје свеске и 

постављали питања 

о нејасноћама. 

  

 

 

Сви ученици су 

имали материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину 

Ученици су 

доставили 

фотографије о 

урађеној 

презентацији 

 

 

 

Ученици доставили 

фотографије о 

урађеној 

презентацији и 

разговарали о 

начину учења 

 

 

 

 

Сви ученици су били присутни и 

сви су учествовали, 

проценат присутности 100% 

 

 

 

 

Један ученик из А групе оправдано 

изостао са наставе 

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 26.-30.10.2020. 

  

Одјељење:  IV-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:  Милада Зекић 

Предмет: Изборни предмет-Монетарна економија и банкарство 

Вријеме 

реализације: Понедељак, 26.10.2020.  09:40-10:00; 10:05-10:25 

  

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 

Учесници на 

финансијским 

тржиштима 

 

 

 

Улога предузећа 

на финансијском 

тржишту 

 

 

 

Вибер 

група 

 

 Ученицима 

прослијеђена 

презентација на дату 

тему 

 

 

Ученицима 

прослијеђена 

презентација и на 

ову тему. Исте су 

ученици преписали у 

своје свеске и 

постављали питања 

везана за тему. 

  

 

 

Сви ученици су 

имали материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину 

Ангажованост 

ученика током 

рада,ученици 

доставили 

фотографије о 

урађеној 

презентацији 

 

Ученици доставили 

фотографије о 

урађеној 

презентацији 

разговарали о 

нејасноћама 

 

 

Сви ученици су били присутни и 

сви су учествовали, 

проценат присутности 100% 

 

 

 

 

 

Реализација часа обављена без 

проблема,присутност 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 26.-30.10.2020. 

  

Одјељење:  II-3 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:  Милада Зекић 

Предмет: Канцеларијско пословање 

Вријеме 

реализације: 

Петак, 30.10.2020.  

             08:50-09:10 и 09:15-09:35 

  

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 

Примјер писања 

молбе 

 

 

 

Вјежбање - 

писање молбе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибер 

група 

 

 Ученици имали 

задатак да препишу 

конкретан примјер 

молбе,дати одговори 

на постављена 

питања 

 

 

Ученици имали 

задатак да на основу 

примјера молбе, 

самостално напишу 

молбу на задату тему 

 Сви ученици су 

имали материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину 

Ученици послали 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

 

 

Ученици доставили 

фотографије везане 

за самостално 

писање молбе 

 

 

 

 

 

Реализација часа обављена без 

проблема, 

проценат присутности 100% 

 

 

 

 

 

Реализација часа обављена без 

проблема,присутност 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-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:  Милада Зекић 

Предмет: Књиговодство-вјежбе 

Вријеме 

реализације: 

Петак, 30.10.2020.  

             08:00-08:20 и 08:25-08:45 

  

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 

Утрошак 

материјала-

књижења 

 

 

 

Вјежбање - 

Утрошак 

материјала 

 

 

 

Вибер 

група 

 

 Ученици добили 

инструкције за 

израду задатка, који 

им је предходно 

достављен 

 

 

Ученици добили 

инструкције за 

књижења, 

постављали питања 

о свим нејасноћама, 

на крају им 

прослијеђено 

рјешење задатка 

 Сви ученици су 

имали материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину 

На крају часа 

ученици послали 

фотографије својих 

радова на увид 

 

 

 

 

 

Ученици доставили 

фотографије својих 

радова на увид 

 

 

 

 

 

Реализација часа обављена без 

проблема,ученици активни, 

проценат присутности 100% 

 

 

 

 

 

Реализација часа обављена без 

проблема, ученици 

активни,присутност 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-3 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:  Милада Зекић 

Предмет: Маркетинг 

Вријеме 

реализације: 

Четвртак, 29.10.2020.  

 09:40-10:00 и 10:05-10:25 

  

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 

Истраживање 

тржишта 

 

 

 

Припрема за 

контролни рад 

 

 

 

Вибер 

група 

 

 Ученицима 

прослијеђене тезе 

као упутства шта 

треба научити 

 

 

Ученици добили 

инструкције везане 

за припрему за 

контролни рад 

 Сви ученици су 

имали материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину 

Ученици послали 

фотографије својих 

радова 

 

 

 

Разговарали о 

датим 

инструкцијама и 

нејасноћама 

везаним за 

припрему за 

контролни рад 

 

 

 

 

Реализација часа обављена без 

проблема, 

проценат присутности 100% 

 

 

 

 

 

Реализација часа обављена без 

проблема,присутност 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:  IV-3 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:  Милада Зекић 

Предмет: Основе предузетништва 

Вријеме 

реализације: 

Четвртак, 29.10.2020. IV-3 A  08:00-08:20 и 08:25-08:45 

                                      IV-3 Б  08:50-09:10 и 09:15-09:35 

  

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 

Породица и 

предузетништво 

 

 

 

Припрема за 

контролни рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибер 

група 

 

 Ученицима 

прослијеђена 

презентација на 

задату тему 

 

 

 

Ученици добили 

инструкције везане 

за контролни рад 

 Сви ученици су 

имали материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину 

Ангажованост 

ученика током 

рада, ученици 

послали 

фотографије својих 

радова 

 

Ученици 

постављали питања 

везана за припрему 

за контролни рад 

 

 

 

 

 

 

Реализација часа обављена без 

проблема, 

проценат присутности 100% 

 

 

 

 

 

Реализација часа обављена без 

проблема,присутност 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-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:  Милада Зекић 

Предмет: Пословна информатика 

Вријеме 

реализације: Уторак 27.10.2020.         08:00-08:20; 08:25-08:45 

  

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 

Рад са датотекама 

 

 

 

Рад са 

датотекама-

упутства 

 

 

 

Вибер 

група 

 

  

 

 

Ученицима је 

прослијеђен 

материјал за рад са 

датотекама у Exselu 

 

 

 

Ученицима дата 

упутства за рад 

  

 

 

Сви ученици су 

имали материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину 

 

 

 

Ученици су ми 

доставили 

фотографије са 

урађеним 

материјалом 

 

 

 

Разговарали смо о 

материјалу и 

нејасноћама 

 

 

 

 

 

 

Сви ученици су били присутни и 

сви су сарађивали, 

Проценат присутности 100% 

 

 

 

 

Ангажовање и присутност на 

настави 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-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:  Милада Зекић 

Предмет: Практична настава 

Вријеме 

реализације: Сриједа 28.10.2020.         08:00-08:20; 08:25-08:45 

  

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 

Практична вјежба 

 

 

 

Практична 

вјежба-унос 

бројева 

 

 

 

Вибер 

група 

 

  

 

 

Ученици добили 

задатак за 

самосталан рад 

 

 

 

Заједно провјерили 

тачност урађеног 

задатка 

  

 

 

Сви ученици су 

имали материјално-

техничке могућности 

за реализацију 

наставе на даљину 

 

 

 

Разговарали смо о 

задатку путем 

вибер групе 

 

 

 

Ученици су ми 

потврдили да су 

савладали материју 

и да није било 

нејасноћа 

 

 

 

 

 

Сви ученици су били присутни и 

сви су учествовали, 

проценат присутности 100% 

 

 

 

 

Ангажовање и присутност на 

настави 100% 

                                                                                                                                                                                        

 

mailto:ss66@skolers.org

