
   Министарство просвете и спорта Републике Србије 
 

Поштовани родитељи, 
 

у циљу успостављања јединственог информационог система у основном и средњем образовању 

Републике Србије потребна нам је Ваша помоћ у прикупљању података. Молимо Вас да попуните 

податке о Вашем детету и Вама, а затим картон вратите разредном старешини. 
 

Хвала Вам на времену и разумевању. 
 

КАРТОН  УЧЕНИКА 
 

ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ 
 

Презиме: _______________________________      Име: ___________________________________ 
 

Основни подаци 

Матични број (ЈМБГ): 

             
Шифра ученика: ____________________________  

Пол (заокружи):  мушки / женски 

 Подаци о рођењу 

Датум рођења: _______________________________ 

Место рођења: _______________________________ 

Општина рођења: ____________________________ 

Држава рођења: ______________________________ 

   

Подаци о становању 

Живи са (заокружи): 1. са оба родитеља   2. са мајком   3. са оцем   4. са старатељем   5. _____________________ 

Врста становања (заокружи): 

   1. стан у друштвеној својини              2. стан у приватној својини                3. породична кућа  

   4. привремени смештај                        5. колективни смештај                        6. дом за незбринуту децу 

   7. дом ученика                                      8. специјализована установа              9. _____________________________ 

Место становања: _____________________________            Општина становања: ___________________________ 

Адреса становања: _______________________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________              E-mail: ______________________________________ 
 

Остали подаци 

Држављанство: ________________________________            Националност: _______________________________ 

Живи их у соби (навести број): ___________________            Има место за учење (заокружи):  ДА  /  НЕ 

Стање породице:      1. са оба родитеља    2. без оца    3. без мајке    4. са старатељима    5. разведени родитељи 

Начин путовања до школе:    1. пешице        2. превоз              Пређена километража (навести број): ___________ 

 

Подаци о подручју рада школе (попуњава школа) 

Уписано подручје рада: _________________________            Уписани смер: ______________________________ 

 

Подаци о верској настави 

Верска настава коју дете слуша: _____________________________________ 

 

Подаци о избеглиштву 

Ученик је избегао (заокружи):  ДА  /  НЕ 

Избегао из: ___________________________________            Година избеглиштва: _________________________ 

 

Подаци о статусу 

Статус ученика (заокружи) :  РЕДОВАН  /  ВАНРЕДАН        Асистент: _________________________________ 

 

Подаци о предшколској настави 

Похађао предшколску наставу (заокружи):  ДА  /  НЕ            Број година предшколске наставе: ____________ 

окрените страну 



   Министарство просвете и спорта Републике Србије 

 
Подаци о оцу 

Матични број (ЈМБГ):              
Презиме: _________________________  Име оца: ________________________  Име: ________________________ 

Датум рођења: _______________________________          Место рођења: __________________________________ 

Општина рођења: ____________________________          Држава рођења: _________________________________ 

Да ли је отац жив:  ДА / НЕ              Брачни статус:     1. ожењен    2. неожењен    3. удовац    4. разведен 

Држава становања: ___________________________         Општина становања: _____________________________ 

Место становања: ____________________________         Адреса: ________________________________________ 

Телефон: ___________________________________          Факс: __________________________________________ 

E-mail: _____________________________________          Web: __________________________________________ 

Држављанство: ______________________________         Националност: __________________________________ 

Стручна спрема: _____________________________         Занимање: ______________________________________ 

Облик запослења (без запослења, радни однос на неодређено време, радни однос на одређено време, привремени послови, 

уговор о делу, хонорарни рад, волонтерски рад, пробни рад, допуна норме): _____________________________________ 

 

Подаци о мајци 

Матични број (ЈМБГ):              
Презиме: _________________________  Име оца: ________________________  Име: ________________________ 

Девојачко презиме: _________________________________________________ 

Датум рођења: _______________________________          Место рођења: __________________________________ 

Општина рођења: ____________________________          Држава рођења: _________________________________ 

Да ли је мајка жива:  ДА / НЕ            Брачни статус:     1. удата    2. неудата    3. удовица    4. разведена 

Држава становања: ___________________________         Општина становања: _____________________________ 

Место становања: ____________________________         Адреса: ________________________________________ 

Телефон: ___________________________________          Факс: __________________________________________ 

E-mail: _____________________________________          Web: __________________________________________ 

Држављанство: _______________________________        Националност: __________________________________ 

Стручна спрема: ______________________________        Занимање: ______________________________________ 

Облик запослења (без запослења, радни однос на неодређено време, радни однос на одређено време, привремени послови, 

уговор о делу, хонорарни рад, волонтерски рад, пробни рад, допуна норме): _____________________________________ 

 

Подаци о старатељу (попуњава се само за ученика који има старатеља) 

Матични број (ЈМБГ):              
Презиме: _________________________  Име оца: ________________________  Име: ________________________ 

Датум рођења: _______________________________          Место рођења: __________________________________ 

Општина рођења: ____________________________          Држава рођења: _________________________________ 

Брачни статус:     1. ожењен/удата   2. неожењен/неудата   3. удовац/удовица   4. разведен/разведена 

Држава становања: ___________________________         Општина становања: _____________________________ 

Место становања: ____________________________         Адреса: ________________________________________ 

Телефон: ___________________________________          Факс: __________________________________________ 

E-mail: _____________________________________          Web: __________________________________________ 

Држављанство: _______________________________        Националност: __________________________________ 

Стручна спрема: ______________________________        Занимање: ______________________________________ 

Облик запослења (без запослења, радни однос на неодређено време, радни однос на одређено време, привремени послови, 

уговор о делу, хонорарни рад, волонтерски рад, пробни рад, допуна норме): _____________________________________ 

 

Одговорно лице 

_______________________ 

 


