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  Број досијеа 
студента: ____________________  

 

 Матични број регистра         

 

 Редни број статистичког 
   листа (у оквиру школе) 

  

  

СТАТИСТИЧКИ ЛИСТ 

О ЗАВРШЕНИМ АКАДЕМСКИМ 
ИЛИ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА 

НА ВИСОКОШКОЛСКИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА У 201__. ГОДИНИ

 

     

1. НАЗИВ ФАКУЛТЕТА – АКАДЕМИЈЕ, ВИСОКЕ 
    ИЛИ ВИШЕ ШКОЛЕ   

8. ГОДИНА РОЂЕЊА     

    
     

    9. МЕСТО РОЂЕЊА 
       

 (oдсек – смер)   (општина или страна држава)  
        

2. МЕСТО ШКОЛЕ 10. ПРЕБИВАЛИШТЕ  
     

      
 (општина)   (општина или страна држава)  
  

3. ВРСТА СТУДИЈА  
 - Академске  1  11. ДРЖАВЉАНСТВО 
 - Струковне  2   

   

     

4. СТЕПЕН СТУДИЈА  
 Студије првог степена 12. НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ 
 -Основне академске студије  1   

 

 -Основне струковне студије  2    

 Студије другог степена   
 -Дипломске академске    
  студије - мастер  3    
 -Специјалистичке  13. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА СТУДИЈА 
  струковне студије  4  
 -Специјалистичке   Финансирање из буџета  1
  академске студије  5  Самофинансирање  2
 Студије трећег степена    
 -Докторске академске  
  студије  6  
   

 

5. СТЕЧЕНО СТРУЧНО ЗВАЊЕ 14. ШКОЛСКА ГОДИНА ПРВОГ УПИСА 
        У ОВУ ШКОЛУ (СТЕПЕН СТУДИЈА) 
     
       

6. ПРЕЗИМЕ (ИМЕ ОЦА ИЛИ МАЈКЕ) И ИМЕ  15. ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНА ШКОЛА 
     

      
      

       
       
7. ПОЛ     
    

(За студије I степена уписати 
завршену средњу школу, а за  
студије II и III степена уписати 
завршен I степен)   

 Мушки  1  
    

 Женски  2 16. ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ТОКОМ СТУДИЈА   
        
 
 



 2

     

17. РАДНИ СТАТУС 
 а) Родитеља - издржаваоца  

 ПИТАЊЕ 17  
   ("Радни статус" – издржаваоца) 

      Запослен  1    
      Незапослен  2
      Неактиван  3
  (домаћица, неспособан за рад, пензионер)  

 Запослен 1 или 4 (заокружује се ако родитељ или 
студент има неки посао којим обезбеђује средства за 
живот) 

  
 б) Студента  
      Запослен  4
      Незапослен  5
      Неактиван  6
  (домаћица, неспособан за рад, пензионер, 

студент) 
 

 Незапослени 2 или 5 (заокружује се ако родитељ 
или студент нема никакав посао којим обезбеђује 
средства за живот, али тражи посао и спреман је да 
почне да га обавља, уколико би му посао био 
понуђен) 

 
18. ЗАНИМАЊЕ  

 

 Родитеља – издржаваоца или студента   ПИТАЊЕ 18 („Занимање“)  
  
  
 

(ако је код питања 17а) заокружен одговор 
под 1, или код питања 17б) заокружен 
одговор под 4).  

  
 

Ако је студент запослен, уписати његово 
занимање  

   
   

У колико је код питања 17а) заокружен одговор под 1, 
или код питања 17б) заокружен одговор под 4, 
обавезно је на линији уписати тачан назив занимања. 
Занимање се одређује према врсти посла који 
обавља (на пример: кувар, пекар, лекар, учитељ, 
продавац, итд.) 

 (назив занимања)     
  

 
 
ДАТУМ ДИПЛОМИРАЊА ________________________ 
 
 
 

 
 
 Напомена: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум  ______________ 201__. 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 

 
 

 ЗАБРАЊЕНО ПРЕШТАМПАВАЊЕ  

 


