
Напомена: Подаци означени са * су обавезни, остали нису обавезни али је пожељно да их попуните. Хвала! 

 

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА ОВАЈ УПИТНИК ДАЈЕ НА РУКЕ ИСКЉУЧИВО РОДИТЕЉИМА! 

 

КАРТОН УЧЕНИКА 

ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ 

Име и презиме*: _____________________________________ 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Основни подаци 

Матични број (ЈМБГ)*:___________________ 

Шифра ученика (попуњава школа)*: ______________________ 

Пол*: ____________ (за женски уписати 0, за мушки 1) 

 

Подаци о рођењу 

Датум рођења*: _________________ 

Место и општина рођења*: ____________________ 

Држава рођења*: _______________________ 

 

Подаци о становању 

Живи са: ____________________________________________________________________________ 

(са оба родитеља, са мајком, са оцем, са старатељем) 

Врста становања*: ____________________________________________________________________ 

(у стану, у породичној кући, привремени смештај, колективни смештај, у дому ученика, 

специјализована установа, остале врсте смештаја) 

Место и општина становања*:___________________________________________________________ 

Адреса: _____________________________________________________________________________ 

Телефон ученика*: ____________________________________________________________________  

E-mail ученика*: ______________________________________________________________________ 

 

 

Остали подаци 

Држављанство: _________________________ 

Националност:  _________________________ 

Живи их у соби (навести број): ____________ 

Има место за учење (да/не): _______________ 

Стање породице: ________________________ 

(са оба родитеља, без оца, без мајке, са старатељима, разведени родитељи, остало) 

Начин путовања до школе: ___________________________________________________ 

(навести начин путовања – пешице, аутобусом, возом, или сл. и пређену километражу) 

Ометеност (попуњава школа): _________________________________________________ 

 

 

  



Напомена: Подаци означени са * су обавезни, остали нису обавезни али је пожељно да их попуните. Хвала! 

 

              ПОДАЦИ О РОДИТЕЉИМА 

1. ПОДАЦИ О ОЦУ 

Матични број (ЈМБГ):*__________________________ Презиме и име:*__________________________________ 

Датум рођења:*____________________ Место и општина рођена:_______________________________________ 

Држава рођења:*_________________________ Да ли је отац жив ( да/ не )____________ 

Брачни статус (ожењен, неожењен, удовац, разведен, остало):*_____________________ 

Адреса:*____________________________________________________________________ 

Место и држава становања:*__________________________________________________ 

Телефон:_________________________________    Факс:____________________________ 

Е-mail:____________________________________   Web:____________________________ 

Националност:_____________________________ Држављаноство:___________________ 

Стручна спрема:____________________________ Занимање:__________________________ 

Облик запослења (без запослења, радни однос на одређено време, радни однос на неодређено време, уговор о 

делу, хонорарни рад, волонтерски рад и др.):_________________________________________________________ 

 

2. ПОДАЦИ О МАЈЦИ 

Матични број (ЈМБГ):*___________________________ Презиме и име:*__________________________________ 

Датум рођења:*____________________ Место и општина рођена:____________________ 

Држава рођења:*_________________________ Да ли је мајка жива ( да/ не )____________ 

Брачни статус (удата, неудата, удовица, разведена, остало):*_____________________ 

Адреса:*____________________________________________________________________ 

Место и држава становања:*__________________________________________________ 

Телефон:_________________________________    Факс:____________________________ 

Е-mail:____________________________________   Web:____________________________ 

Националност:_____________________________ Држављаноство:___________________ 

Стручна спрема:____________________________ Занимање:__________________________ 

Облик запослења (без запослења, радни однос на одређено време, радни однос на неодређено време, уговор о 

делу, хонорарни рад, волонтерски рад и др.):________________________________________________________ 

 

3. ПОДАЦИ О СТАРАТЕЉУ (Попуњава се само за ученика који има старатеља) 

Матични број (ЈМБГ):*_________________________ Презиме и име:*__________________________________ 

Датум рођења:*____________________ Место и општина рођена:____________________ 

Држава рођења:*_________________________ Да ли је старатељ жив ( да/ не )_________ 

Брачни статус (ожењен/удата, неожењен/ неудата, удовац/удовица, разведен/разведена, 

остало):*_____________________ 

Адреса:*____________________________________________________________________ 

Место и држава становања:*_________________________________________________ 

Телефон:_________________________________    Факс:____________________________ 

Е-mail:____________________________________   Web:____________________________ 

Националност:_____________________________ Држављаноство:___________________ 

Стручна спрема:____________________________ Занимање:__________________________ 

Облик запослења (без запослења, радни однос на одређено време, радни однос на неодређено време, уговор о 

делу, хонорарни рад, волонтерски рад и др.):_____________________________________________________ 

                                                                                                                              

                                                                                                                                Упитник попунио 

                                                                                                               ____________________________ 


