
 
 Образац ШО/КИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Републички завод за статистику  

Уредба о утврђивању појединих  
статистичких истраживања  

"Службени гласник РС" бр. 110/2009 
 
 

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
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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. 

 
 
 
Назив школе           

       Матични број 
 

       
ЈУС 

       
Р                Општина 

       
Редни број 

       

Овај статистички образац попуњавају све основне школе за редовно обра-
зовање (матичне школе и издвојена одељења). 

Овим статистичким обрасцем прикупљају се подаци о обухвату деце са по-
себним образовним потребама у редовном основном и предшколском обра-
зовању. 

Ученици у специјалним школама и одељењима за ученике са сметњама у развоју, 
не приказују се у овом извештају. 

Ови ученици се не укључују у извештај за редовно основно образовање. 
Статистички извештај се попуњава у 3 примерка, од којих један школа задржава за своје 
потребе, а остале примерке, до одређеног рока доставља статистичком органу од кога 
су примљени обрасци. 

Насеље 

 
 

ДЕЦА СА ПОСЕБНИМ ОБРАЗОВНИМ ПОТРЕБАМА: 
 

1. Деца са сметњама у развоју јесу деца са: 
• Телесним сметњама (церебрална парализа и сваки други телесни проблем који утиче на развој детета); 
• Менталним сметњама (снижене менталне и когнитивне способности које стварају  проблем у процесу 

учења); 
• Аутизам (деца која имају проблем у развоју социјалних вештина и комуникације као и проблем у развоју 

мишљења); 
• Сензорним сметњама у које спадају: 

–  проблеми са слухом- слабије или уопште не чује; 
– тешки проблеми са видом  (дете тешко чита и пише услед слабовидости -  
   ту не спадају деца која добро виде, а носе наочаре или користе сочива); 

• Комбиноване сметње (дете има две или више сметњи од горе наведених). 
 

2. Деца са тешкоћама у развоју су деца са: 
• Деца са тешким хроничним обољењима, дуготрајно болесна и деца на болничком лечењу;  
• Деца која имају потешкоће у учењу (математика, тешкоће у писању и читању); 
• Тешкоће узроковане емоционалном, социјалном, језичком и културолошком депривацијом  (Роми, избегла 

лица);  
• Асоцијално пошање (хиперкинетички синдром: понашање која је атипично, непоштовање правила, 

немогућност задржавања пажње и места).  
 
 
19. Број деце са посебним потребама која похађају предшколски програм при основној школи, према  
      врсти ометености и полу 
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20. Број ученика са посебним потребама, према врсти ометености, разреду и полу 

Разред 
Врсте ометености / тешкоће Пол Свега 
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У  дана  20____. 
 

Податке унео,  Контролу података 
извршио,  Директор школе, 

   (М.П.)  
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