
 

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 и II-2 Техничари информационих технологија  

Наставник Слађан Солдат  

Предмет Апликативни програми  

Вријеме реализације 27.10.2020.  

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 

Биљешка о реализацији 

(како се одвија 

реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са 

свим ученицима, да ли 

одговарају на 

постављене задатке) 

Креирање електричне 
шее у програму 
Multisim. 
Повезивање и 
едитовање 
компоненти 
електричног кола. 

Путем апликација: Viber,  

ZOOM, Google 

classroom. 

Ученици практично раде 

постављене задатке. 

Редовно достављам 

радни материјал и 

пратим активности 

ученика. 

Сви ученици имају 

потребна средства за 

наставу на даљину. 

Кроз активности на 

часовима и домаће 

задаће. 

Успјешна комуникациа и 

сарадња са ученицима. 



 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
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Оперативни план рада наставника/ настава на даљину 

 

 II-1 и II-2 ТИТ  

Наставник Слађан Солдат  

Предмет Веб дизајн  

Вријеме реализације 26 и 28.10.2020.  

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 

Биљешка о реализацији 

(како се одвија 

реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са 

свим ученицима, да ли 

одговарају на 

постављене задатке) 

Класе и ИД у CSS. 
 
Подешавање 
положајја и 
преклапања layer. 

Путем апликација: 

Viber,  ZOOM, Google 

classroom. 

Ученици практично 

раде постављене 

задатке. 

Редовно достављам 

радни материјал и 

пратим активности 

ученика. 

Сви ученици имају 

потребна средства за 

наставу на даљину. 

Кроз активности на 

часовима и домаће 

задаће. 

Успјешна комуникациа 

и сарадња са 

ученицима. 
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Одјељење III-3 Техничари информационих технологија  

Наставник Слађан Солдат  

Предмет Рачунарске мреже и комуникације  

Вријеме реализације 29.10.2020.  

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 

Биљешка о реализацији 

(како се одвија 

реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу 

са свим ученицима, да 

ли одговарају на 

постављене задатке) 

Метода приступа. 

Мрежне технологије. 

Анализа ограничења, 

предности и недостаци 

сваке технологије. 

Путем апликација: 

Viber,  ZOOM, Google 

classroom. 

Ученици практично 

раде постављене 

задатке. 

Редовно достављам 

радни материјал и 

пратим активности 

ученика. 

Сви ученици имају 

потребна средства за 

наставу на даљину. 

Кроз активности на 

часовима и домаће 

задаће. 

Успјешна 

комуникација и 

сарадња са ученицима. 
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Одјељење IV-3 ТИТ  

Наставник Слађан Солдат  

Предмет Заштита информационих система.  

Вријеме реализације 27 и 28.10.2020.  

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 

Биљешка о 

реализацији (како се 

одвија реализација, да 

ли сте успоставили 

сарадњу са свим 

ученицима, да ли 

одговарају на 

постављене задатке) 

Употреба 
инфраструктуре јавних 
кључева за заштиту 
информационих 
система. 
Хеш функција, крипто-
хеш функције и њихове 
примјена. 

Путем апликација: 

Viber,  ZOOM, Google 

classroom. 

Ученици практично 

раде постављене 

задатке. 

Редовно достављам 

радни материјал и 

пратим активности 

ученика. 

Сви ученици имају 

потребна средства за 

наставу на даљину. 

Кроз активности на 

часовима и домаће 

задаће. 

Успјешна 

комуникациа и 

сарадња са ученицима. 
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Одјељење I-3 ТИТ  

Наставник Слађан Солдат  

Предмет Програмирање  

Вријеме реализације 30.10.2020.год.  

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 

Биљешка о 

реализацији (како се 

одвија реализација, да 

ли сте успоставили 

сарадњу са свим 

ученицима, да ли 

одговарају на 

постављене задатке) 

Идентификато- 
ри.  
Објекти и варијабле. 
Цјелобројни тип 
података. 

Путем апликација: 

Viber,  ZOOM, Google 

classroom 

и e-mail. 

Ученица практично 

ради постављене 

задатке. 

Редовно достављам 

радни материјал и 

пратим активности 

ученице. 

Ученица има потребна 

средства за наставу на 

даљину. 

Кроз активности на 

часовима и домаће 

задаће. 

Успјешна 

комуникациа и 

сарадња са ученицом 
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Одјељење III-3 ТИТ  

Наставник Слађан Солдат  

Предмет Програмирање  

Вријеме реализације 26 и 30.10.2020.  

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 

Биљешка о реализацији (како 

се одвија реализација, да ли сте 

успоставили сарадњу са свим 

ученицима, да ли одговарају на 

постављене задатке) 

Задаци са повезаним 
листама и стеком. 
Задаци са 
једноструким и 
двоструким листама. 
Утврђивање градива. 
Дефиниција објектно 
орјентисаног 
програмирања. 

Путем апликација: 

Viber,  ZOOM, Google 

classrooм. 

Ученици практично 

раде постављене 

задатке. 

Редовно достављам 

радни материјал и 

пратим активности 

ученика. 

Сви ученици имају 

потребна средства за 

наставу на даљину. 

Кроз активности на 

часовима и домаће 

задаће. 

Успјешна комуникациа и 

сарадња са ученицима. 

 


