
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:   I4 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:  Prokopije Joksimović 

Предмет: MEHANIKA 

Вријеме 

реализације: Cetvrtak:29.10.2020.g 1,2 cas 

  

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: STATIKA-

SISTEMI SILA I 

TEZISTA 
Tema: Sistem 

proizvoljnih sila u 

ravni 

 

Nastavna jedinica 
17,18.Ponavljanje 
gradiva I provjera 
znanja 

 

 

Putem Vibera, tako 

sto nakon prijave 

prisutnih učenika 

pošaljem 

pripremljene 

materijale u vidu 

potrebnog teksta I 

pripadajućih slika 

 

 

    

Po redu kako je 

naznačeno u tekstu ja 

izlazem gradivo a 

učenici prate I sudjeluju 

u predavanjima i ništa 

drugo ne rade.Kada 

završim predavanje 

pitam “je li jasno I ima 

li pitanja”ako 

ima,razjasnimo I kad 

više nema,zaključimo 

čas,a učenicima ostaje  

da primljene materijale 

ispišu u svoje sveske u 

vidu teksta I slika, ne bi 

li im što vise toga ostalo 

u pamčenju. 

 

 Svi učenici imaju 

materijalno tehničke 

mogućnosti za praćenje 

nastave na daljinu. 

  

 

Učenici imaju zadatak 

da ispišu zadati tekst I 

da nacrtaju date im 

slike I šeme u svoje 

svese, to uslikaju I 

vrate mi na uvid 

najdalje do sledećeg 

puta kada imamo čas a 

ja to njihovo zalaganje 

pregledam I 

evidentiram. 

 

 

 

Realizacija se odvija na za sada 

zadovoljavajući način.Ucenici su 

disciplinovani I učestvuju u realizaciji 

domaćih zadataka  

 

Procenat prisutnih učenika 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:    I4 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:  Prokopije Joksimović 

Предмет: MASINE I UREDJAJI 

Вријеме 

реализације: Utorak:27.10.2020.g.3,4 cas 

  

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: MASINSKI 

ELEMENTI I 

POGONSKE 

MASINE 

Tema: ELEMENTI ZA 

PRENOS SNAGE 

 

Nastavna jedinica 
17.Frikcioni prenosnici 

snage 

18.Zupcasti prenosnici 

snage 

 

 

 

Putem Vibera, tako 

sto nakon prijave 

prisutnih učenika 

pošaljem 

pripremljene 

materijale u vidu 

potrebnog teksta I 

pripadajućih slika 

 

 

    

Po redu kako je 

naznačeno u tekstu ja 

izlazem gradivo a 

učenici prate I sudjeluju 

u predavanjima i ništa 

drugo ne rade.Kada 

završim predavanje 

pitam “je li jasno I ima 

li pitanja”ako 

ima,razjasnimo I kad 

više nema,zaključimo 

čas,a učenicima ostaje  

da primljene materijale 

ispišu u svoje sveske u 

vidu teksta I slika, ne bi 

li im što vise toga ostalo 

u pamčenju. 

 

  

Ja ne znam koji učenici 

nemaju materijalno 

tehničkih mogućnosti za 

realizaciju nastave ali 

znam učenike koji nisu 

prisustvovali nastavi I o 

tome obavjestim 

odjeljenskog starješinu 

koji rješava taj problem 

  

 

Učenici imaju zadatak 

da ispišu zadati tekst I 

da nacrtaju date im 

slike I šeme u svoje 

svese, to uslikaju I 

vrate mi na uvid 

najdalje do sledećeg 

puta kada imamo čas a 

ja to njihovo zalaganje 

pregledam I 

evidentiram. 

 

 

 

 

Realizacija se odvija na za sada 

zadovoljavajući način.Ucenici su 

disciplinovani I učestvuju u realizaciji 

domaćih zadataka  

 

 

Procenat prisutnih učenika 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:   I4 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:  Prokopije Joksimović 

Предмет: PRAKTICNA NASTAVA 

Вријеме 

реализације: Srijeda:28.10.2020.g. 1,2,3,4 cas 

  

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:RUCNI 

ALATI I NJIHOVA 

PRIMJENA  

Tema: DUBLJENJE I 

BUSENJE 

 

Nastavna jedinica 
33,34.Dubljenje 

pravougaonih rupa sa 

razlicitim vrstama 

dlijeta 

35,36.Busenje okruglih 
I ovalnih rupa razlicitim 
burgijama 

 

 

Putem Vibera, tako 

sto nakon prijave 

prisutnih učenika 

pošaljem 

pripremljene 

materijale u vidu 

potrebnog teksta I 

pripadajućih slika 

 

 

    

Po redu kako je 

naznačeno u tekstu ja 

izlazem gradivo a 

učenici prate I sudjeluju 

u predavanjima i ništa 

drugo ne rade.Kada 

završim predavanje 

pitam “je li jasno I ima 

li pitanja”ako 

ima,razjasnimo I kad 

više nema,zaključimo 

čas,a učenicima ostaje  

da primljene materijale 

ispišu u svoje sveske u 

vidu teksta I slika, ne bi 

li im što vise toga ostalo 

u pamčenju. 

 

Svi učenici imaju 

materijalno tehničke 

uslove za praćenje 

nastave na daljinu. 

  

 

Učenici imaju zadatak 

da ispišu zadati tekst I 

da nacrtaju date im 

slike I šeme u svoje 

svese, to uslikaju I 

vrate mi na uvid 

najdalje do sledećeg 

puta kada imamo čas a 

ja to njihovo zalaganje 

pregledam I 

evidentiram. 

 

 

 

Realizacija se odvija na za sada 

zadovoljavajući način.Ucenici su 

disciplinovani I učestvuju u realizaciji 

domaćih zadataka  

 

 

Procenat prisutnih učenici 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:      I4 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:  Prokopije Joksimović 

Предмет: TEHNOLOGIJA MATERIJALA 

Вријеме 

реализације: Utorak:27.10.2020.g,1,2 cas 

  

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: GRADJA 

DRVETA 

Tema: HEMIJSKI 

SASTAV DRVETA 

 

Nastavna jedinica 
17.Proizvodnja 

celuloze I papira 

18.Ponavljanje gradiva 
I provjera znanja 

 

 

Putem Vibera, tako 

sto nakon prijave 

prisutnih učenika 

pošaljem 

pripremljene 

materijale u vidu 

potrebnog teksta I 

pripadajućih slika 

 

 

    

Po redu kako je 

naznačeno u tekstu ja 

izlazem gradivo a 

učenici prate I sudjeluju 

u predavanjima i ništa 

drugo ne rade.Kada 

završim predavanje 

pitam “je li jasno I ima 

li pitanja”ako 

ima,razjasnimo I kad 

više nema,zaključimo 

čas,a učenicima ostaje  

da primljene materijale 

ispišu u svoje sveske u 

vidu teksta I slika, ne bi 

li im što vise toga ostalo 

u pamčenju. 

 

 Svi učenici imaju 

materijalno tehničke 

mogućnosti za praćenje 

online nastave. 

  

 

Učenici imaju zadatak 

da ispišu zadati tekst I 

da nacrtaju date im 

slike I šeme u svoje 

svese, to uslikaju I 

vrate mi na uvid 

najdalje do sledećeg 

puta kada imamo čas a 

ja to njihovo zalaganje 

pregledam I 

evidentiram. 

 

 

 

 

Realizacija se odvija na za sada 

zadovoljavajući način.Ucenici su 

disciplinovani I učestvuju u realizaciji 

domaćih zadataka  

 

  

Procenat prisutnih učenika 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:  III4 BRAVARI 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:  Prokopije Joksimović 

Предмет: TEHNOLOGIJA ZANIMANJA 

Вријеме 

реализације: Ponedjeljak:26.10.2020.g. od 10,30 h, 2 casa 

  

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: 

TEHNOLOGIJA 

ZANIMANJA 3 

Tema: IZRADA I 

MONTAZA 

GRADJEVINSKE 

BRAVARIJE 

 

Nastavna jedinica 
17. Vrata I dovratnici 

18.Prozori 

 

 

Putem Vibera, tako 

sto nakon prijave 

prisutnih učenika 

pošaljem 

pripremljene 

materijale u vidu 

potrebnog teksta I 

pripadajućih slika 

 

 

    

Po redu kako je 

naznačeno u tekstu ja 

izlazem gradivo a 

učenici prate I sudjeluju 

u predavanjima i ništa 

drugo ne rade.Kada 

završim predavanje 

pitam “je li jasno I ima 

li pitanja”ako 

ima,razjasnimo I kad 

više nema,zaključimo 

čas,a učenicima ostaje  

da primljene materijale 

ispišu u svoje sveske u 

vidu teksta I slika, ne bi 

li im što vise toga ostalo 

u pamčenju. 

 

 Svi učenici imaju 

materijalno tehničke 

uslove za praćenje 

nastave na daljinu. 

  

 

Učenici imaju zadatak 

da ispišu zadati tekst I 

da nacrtaju date im 

slike I šeme u svoje 

svese, to uslikaju I 

vrate mi na uvid 

najdalje do sledećeg 

puta kada imamo čas a 

ja to njihovo zalaganje 

pregledam I 

evidentiram. 

 

 

 

 

Realizacija se odvija na za sada 

zadovoljavajući način.Ucenici su 

disciplinovani I učestvuju u realizaciji 

domaćih zadataka  

 

 Grupa ima 4 ucenika ukupno, 

Procenat prisutnih učenika 75 % 

. 

 

 

                                                                                                                                                                                        

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:      III4, VARIOCI 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:  Prokopije Joksimović 

Предмет: TEHNOLOGIJA ZANIMANJA 

Вријеме 

реализације: Petak 30.10.2020.g 6,7čas 

  

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: 

TEHNOLOGIJA 

ZANIMANJA  3 

Tema: 

ELEKTROLUCNO 

ZAVARIVANJE 

 

Nastavna jedinica 
17.Osnovne 

karaktristike MIG/MAG 

postupka zavarivanja 

18.Prenos dodatnog 
materijala,vrste I izvori 
struje 

 

 

Putem Vibera, tako 

sto nakon prijave 

prisutnih učenika 

pošaljem 

pripremljene 

materijale u vidu 

potrebnog teksta I 

pripadajućih slika 

 

 

    

Po redu kako je 

naznačeno u tekstu ja 

izlazem gradivo a 

učenici prate I sudjeluju 

u predavanjima i ništa 

drugo ne rade.Kada 

završim predavanje 

pitam “je li jasno I ima 

li pitanja”ako 

ima,razjasnimo I kad 

više nema,zaključimo 

čas,a učenicima ostaje  

da primljene materijale 

ispišu u svoje sveske u 

vidu teksta I slika, ne bi 

li im što vise toga ostalo 

u pamčenju. 

 

  

Svi učenici imaju 

materijalno tehničke 

uslove za praćenje 

nastave na daljinu. 

  

 

Učenici imaju zadatak 

da ispišu zadati tekst I 

da nacrtaju date im 

slike I šeme u svoje 

svese, to uslikaju I 

vrate mi na uvid 

najdalje do sledećeg 

puta kada imamo čas a 

ja to njihovo zalaganje 

pregledam I 

evidentiram. 

 

 

 

Realizacija se odvija na za sada 

zadovoljavajući način.Učenici su 

disciplinovani I učestvuju u realizaciji 

domaćih zadataka  

 

 Grupa ima 13 učenika 

Procenat prisutnih učenika 85% 

 

 

                                                                                                                                                                                        

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:  I4 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:  Prokopije Joksimović 

Предмет: KONSTRUISANJE 

Вријеме 

реализације: Utorak:27.10. 5,6 cas i Petak 30.10.2020,g.3,4 cas 

  

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: TEHNICKO 
CRTANJE  2 

Tema: PRAVILA ZA 

IZRADU TEHNICKIH 

CRTEZA        

Nastavna 

jedinica33Crtanje 

predmeta u 

aksonometriji I kosoj 

projekciji34.Pravilno 

kotiranje tehnickog 

crteza I oznacavanje 

materijala35.Crtanje 

presjeka tijela I 

srafiranje36.Vjezbanje I 

provjera znanja 

 

 

Putem Vibera, tako 

sto nakon prijave 

prisutnih učenika 

pošaljem 

pripremljene 

materijale u vidu 

potrebnog teksta I 

pripadajućih slika 

 

 

    

Po redu kako je 

naznačeno u tekstu ja 

izlazem gradivo a 

učenici prate I sudjeluju 

u predavanjima i ništa 

drugo ne rade.Kada 

završim predavanje 

pitam “je li jasno I ima 

li pitanja”ako 

ima,razjasnimo I kad 

više nema,zaključimo 

čas,a učenicima ostaje  

da primljene materijale 

ispišu u svoje sveske u 

vidu teksta I slika, ne bi 

li im što vise toga ostalo 

u pamčenju. 

 

  

Svi učenici imaju 

mogućnosti za praćenje 

nastave na daljinu. 

  

 

Učenici imaju zadatak 

da ispišu zadati tekst I 

da nacrtaju date im 

slike I šeme u svoje 

svese, to uslikaju I 

vrate mi na uvid 

najdalje do sledećeg 

puta kada imamo čas a 

ja to njihovo zalaganje 

pregledam I 

evidentiram. 

 

Realizacija se odvija na 

zadovoljavajući način. Ucenici su 

disciplinovani I učestvuju u realizaciji 

domaćih zadataka  

 

  

Procenat prisutnih učenika 100% 
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