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Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давањe непотпуних  
и нетачних података на члану 52. Закона о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).  

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.  
Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА 
 

 1. ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈНОЈ ЈЕДИНИЦИ  

 а) Потпун назив          
  Матични број  
 б) Матични број         
      
 в) Општина    Насеље         Број јединице у саставу 

      
     Улица и кућни број  Телефон    Општина  
           
     e-mail        2 0 1 0  
                 Година  
 г) Врста дома:  1. Домови ученика – интернати             

                 2. Студентски домови    Bрста дома  
 
Број ученика – студената који нису примљени у дом - интернат због попуњеног 
капацитета дома – интерната (од 01. 09. 2009. до 31. 03. 2010. год.)                         

      

Овај статистички извештај попуњавају управе ученичких и студентских домова, за све домове - интернате који су 
постојали и радили у времену од 01. априла 2009. до 31. марта 2010. године, а према стању на дан 31. март 2010. 
године. Уколико се под једном управом налази више истоветних или различитих домова, управа ће попунити посебан 
извештај за сваки од њих. 

1. Домови – интернати ученика обезбеђују смештај, исхрану и васпитање ученика основних и средњих школа 
за време школовања ван места становања родитеља – старатеља, или ученика којима је из других разлога потребан 
смештај у дому. 

2. Студентски домови обезбеђују смештај студената високих школа и факултета за време студирања. 
Студентима поред смештаја, може бити обезбеђена и исхрана. 

Управа сачињава статистички извештај у два примерка, од којих један задржава за своје потребе, а други 
примерак доставља надлежном статистичком органу до предвиђеног рока. 
 

2. Ученици – студенти према школи коју похађају 

Похађају школу 
Пол Укупно 

2 до 6 
Не похађају 

школу основну средњу високу школу 
или факултет 

остале 
школе 

а 1 2 3 4 5 6 

Свега       

Женски       

 
У колону 2 уписује се број корисника који не похађају школу, а у пропратном писму треба дати објашњење по ком 
основу су они смештени у дому. 
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3. Ученици – студенти према плаћању боравка у дому – интернату1) 

Ученици - студенти који плаћају 
Укупно 

ученика-студената 
(2 + 6) 

свега 
(3 до 5) 

до 50% од про-
писаног износа 
месечне уплате 

изнад 50% а 
мање од пуног 
износа месечне 

уплате 

пун износ 
месечне уплате 

Ученици-студенти 
који не плаћају 

1 2 3 4 5 6 
      

 
1) За ученике - студенте за које се не плаћа пун износ месечне уплате - разлику уплате сносе одговарајући фондови. 
 
4. Запослени радници 

Укупно Васпитачи Здравствени  
свега жене свега жене свега жене 

Админи- 
стративни Остали 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 

Свега         
На одређено 
време         

- Директор дома – интерната разврстава се према стручној спреми коју има, а секретар у административно особље. 
- Васпитачи су стручна лица која су завршила вишу педагошку школу или неки од факултета за образовање наставника. 
- Здравствено стручно особље су лица која су завршила средњу медицинску школу, вишу медицинску школу или 
  медицински факултет. 

ПОДАЦИ О ПРОСТОРУ ДОМА 
       

5.  Да ли је зграда наменски зидана за дом (интернат) Да ..... 1     
  Не ..... 2     

 
6. Година изградње (или адаптације) дома                
 
7.   Користан простор дома  8.  Структура смештајног капацитета 

Врста просторија Корисна површина
 у m2 

 Врста соба Број соба 

Укупно   Укупно  

собе за смештај ученика - 
- студената 

  једнокреветне  

просторије за припрему 
хране и обедовања 

  двокреветне  

просторије за друштвени и 
забавно-рекреативни живот 

  трокреветне  

административне 
просторије 

  са четири и више кревета  

помоћне (остале) 
просторије 

  

Ако ученици користе просторије у згради основне 
или средње школе као спаваонице даће податке 
само о тим спаваоницама. 

 

Разврставање соба на „једнокреветне“, „двокреветне“ 
итд. извршити према стварном броју лежајева који се 
користе у соби на дан 31. марта 2010. године. 

 
Напомене: 
 
 
 

 
Датум  ________________ 2010. године 
 

Образац попунио:  Руководилац: 
    
  (М.П.)   

(име и презиме)  (име и презиме) 
 
Контакт телефон:     /                   
 (обавезно унети и позивни број)            

 
Штампано у Републичком заводу за статистику 

www.stat.gov.rs 


