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СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

– Почетак школске 2016/17. године – 
 

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 („Службени гласник РС“, број 104/09).  

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

 

 
 
 
 
 

 

                      ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА 
1. Назив матичне школе                         
                              
                              

                              
2. Матични број јединственог регистра                     
                          Матични број

3. Редни број јединице у саставу                       
                              

4. Општина        Место                  
                        Р   Општина

 Улица и број         Тел.                 
                              
 Електронска пошта                         

                              
5. Назив издвојеног одељења                       
                              
 Назив                            
                              

 Насеље                            
                            Насеље

Овај статистички упитник попуњавају све редовне основне школе, школе за ученике са сметњама у развоју и 
основне школе за образовање одраслих. Ако школа има територијално издвојена одељења у другим насељима 
(јединице у саставу), она саставља посебан извештај за себе (за матичну школу), а посебан извештај за свако 
издвојено одељење (подручну школу). 

Свака школа, која поред редовног основног образовања има и одељење за ученике са сметњама у развоју и/или 
одељење за образовање одраслих, попуњава посебне упитнике ШО/П за ове видове образовања. 

Овај статистички упитник се попуњава у два примерка. Један примерак школа задржава за своје потребе, а други, 
до предвиђеног рока, доставља статистичком органу од кога су упитници примљени. 

6. Број наставних језика                         
                              

7. Број смена у којима школа ради  1) једна  2) две  3) три            
                              

8. Тип школе                           
 1. Матична основна школа                    Тип школе

 2. Подручно – издвојено одељење                     
                              

8а. Врста школе                           
 0. Редовна основна школа                      
             

  Школа/одељење за ученике са сметњама у развоју (према врсти сметњи):           
 3. Оштећен вид       6. Поремећај у понашању        Врста школе
 4. Оштећен слух       7. Ментална ретардација           
 5. Телесна инвалидност     8. Вишеструко ометени у развоју          
                        

 9. Школа за одрасле                        
                              

9. Облик својине  1) државна 2) приватна   3) остало            

Поштовани, за ово истраживање постоји могућност попуњавања електронског упитника којем можете приступити путем 
веб-адреса: pod2.stat.gov.rs/unos  или  www.stat.gov.rs (у делу Брзи линкови) или www.euprava.gov.rs. 
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10. Наставници и стручни сарадници према полу и дужини радног времена 

Са краћим од пуног радног времена 

 Укупно 
Са пуним 
радним 

временом до 25% до 50% до 75% до 99% 

Са временом 
дужим од       

пуног радног 
времена – до 

130% 
а б 1 2 3 4 5 6 7 

Свега        
Наставници � укупно          

Жене        

Свега        Наставници који предају 
само у нижим разредима Жене        

Свега        Наставници који предају 
само у вишим разредима Жене        

Свега        Наставници који предају и 
у вишим и у нижим 
разредима Жене        

Свега        Стручни                     
сарадници Жене        

 
11. Редовни ученици према разредима и полу и поновци 

По разредима 

 
Укупан 
број 

ученика I II III IV V VI VII VIII 

Ученици I 
разреда који су 

похађали 
обавезан 
припремни 
предшколски 
програм 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Свега           

Ученице           

Поновци           

Поновци - ученице           

 
Табелу 11 попуњавају редовне и основне школе/одељења за ученике са сметњама у развоју. 

 
11a. Редовни полазници школа за одрасле према одељењима, годинама учења и полу 

Ученици 
 Одељења 

свега ученице 

а 1 2 3 

Укупно 0    

I разред 1    I година 

II разред 2    

III разред 3    II година 

IV разред 4    

V разред 5    III година 

VI разред 6    

VII разред 7    IV година 

VIII разред 8    

 
Табелу 11а попуњавају само основне школе/одељења за одрасле. 
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12. Некомбинована одељења према разредима и наставном језику 

По разредима Наставни 
језик 

Попуњава 
статистика 

Укупно 
I II III IV V VI VII VIII 

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Српски 10          

    
         

    
         

Свега 99          

 
 
13. Комбинована одељења и ученици 

Од два разреда Три разреда Четири и више разреда 
 

одељења ученици одељења ученици одељења ученици 

а 1 2 3 4 5 6 

Укупно       

 
 
 
14. Ученици према разредима, полу и старости 

Старост 

Разред Пол Укупно 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 и 
више  

а б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Свега             Укупно 

Ученице             

Свега             I 

Ученице             

Свега            II 

Ученице  

 

          

Свега           III 

Ученице  

  

         

Свега          IV 

Ученице  

   

        

Свега         V 

Ученице  

    

       

Свега        VI 

Ученице  

     

      

Свега       VII 

Ученице  

      

     

Свега      VIII 

Ученице  

       

    

 
Збир података у колонама од 2 до 12 треба да даје податак у колони 1. 
Подаци из колоне 1 табеле 14 треба да одговарају подацима из табеле 11 за редовне и специјалне школе.  
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14а. Полазници школа (одељења) за одрасле, према старости 

Старост 
 Свега 

15 и 
мање 

16 17 18 19 20 21 22 23 
24 и 
више 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Свега            
Укупно 

Ученице            

Подаци из колоне 1 табеле 14а треба да одговарају подацима из табеле 11а. 
 
 
ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
15. Ученици који похађају редовно основно образовање по ИОП-у, према разредима и полу 
 

 Број ученика са ИОП 1 Број ученика са ИОП 2 Ученици који имају мишљење ИРК

Разред свега ученице свега ученице свега ученице 

        

I 1       

II 2       

III 3       

IV 4       

V 5       

VI 6       

VII 7       

VIII 8       

Укупно (I-VIII) 9       

 
ИОП 1 – прилагођен програм у коме се планира пружање подршке која се односи на прилагођавање простора и услова у којима се 
учи, прилагођавање методе рада, уџбеника и наставних средстава, активности и њихов распоред, као и лица која пружају подршку. 
 
 
ИОП 2 – измењен програм у коме се планира прилагођавање општих исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних 
стандарда постигнућа ученика у односу на прописане и прилагођавање садржаја за један, више  или за све предмете. 
 
ИРК – Интерресорна комисија за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету или ученику. 
 
 

 
Напомена: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Датум   20____.  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 


