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Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6/513 

Тел: 021/6615-580 

         021/6614-557 

e-mail: fondacija1993@gmail.com 

Нови Сад, септембар 2022. године 

 

 

УПИТНИК 

 
Назив школе                                                                                                                                       

Име и презиме предлагача (за средњошколце) ____________________________________ 

Навести однос (раз. старешина, директор, психолог, итд.)__________________________                                                                                                            

Адреса, телефон                                                                                                                                                                                                                                                                  

         Е mail                                                                                                                                           

 

 (попуњава разредни старешина или директор школе уколико је кандидат    

                ученик; студенти попуњавају прве две странице упитника) 

 

ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
1. Име и презиме                                                                                                                                 

2. Датум рођења                                                                                                                                 

3. Националност                                                                                                                                 

4. ЈМБГ                __________________________ 

4. Адреса становања:      стална                                  привремена  (ђачки или студентски дом) 

    место                                               _   ____________________________________________ 

    улица и број                                        ______________________________________________ 

   телефон (кућни и мобилни):                          _____________________________________ 

 

ПОДАЦИ О ШКОЛОВАЊУ:                    Школске 2022/23. уписао/ла сам: 

- за средњошколце: 

Школа _________________________________________ у ________________________ 

Смер  ________________________________разред_________успех (уписати просек 

оцена): 1. разред____________2. разред_____________3. разред  __________________ 

 
- за студенте основних академских студија: 

Факултет _______________________________________ у _______________________ 

Одсек/смер ______________________________    година________укупан просек на 

студију____________________  

Наведени факултет уписао/ла сам школске _________ и до сада нисам губио/ла ни 

једну годину. Губио/ла сам годину због    _____________________________________. 

 
5. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОЦА:                            6. ИМЕ И ДЕВОЈАЧКО ПРЕЗИМЕ МАЈКЕ: 

                                                                                                                                                               

година рођења:                                                       година рођења:                                                
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занимање:                                                                занимање:                                                        

 

Име и презиме деде по оцу:        Име и презиме деде по мајци: 

                                                                                                                                                               

година рођења:                                                       година рођења:                                                

занимање:                                                                занимање:                                                        

 

Име и презиме баке по оцу:        Име и презиме баке по мајци: 

                                                                                                                                                               

година рођења:                                                       година рођења:                                                

занимање:                                                                занимање:                                                        

 

НАПОМЕНА:  Податке о дедама и бакама обавезно попунити (и занимање) ако/иако   

                            су преминули и то навести 

 

7. Остао-ла без чланова породице: 

 

 1) не 2) да 

  а) оба родитеља 

  б) мајке 

  ц) оца 

 

8. У домаћинству живи са : 

 

 а) оба родитеља 

 б) мајком 

 в) оцем 

 г) бабом и сл. 

 д) у дому 

 ђ) у установи за социјално старање 

 Име и презиме старатеља:  __________________________________________________

 Адреса:                                                                                                                                            

 Телефон:       ______________________________________________________________                                                                                                                         

 Назив дома,адресе и име васпитача:   _________________________________________                                                                             

              _________________________________________________________________________ 

 

9. Број чланова домаћинства:                                                                                                               

    Број запослених:   _____________________________________________________________                                                                                                                        

 

10. Да ли неко у породици прима материјалну помоћ: 

 

 а) да                                    (колико)                                                                                          

 б) не 

 

11. Успех у основној школи до 4. разреда :                                                                                   

               од 4. разреда:                                                                                    

 

12. Успех у средњој школи:                                                                                                               

 

13. Посебна надареност (таленат) из неког школског предмета: 

 

 а) природне науке (математика, физика, хемија, географија, информатика) 

 б) друштвене науке (српски језик,  историја,страни језици) 

 в) уметност 

 г) техничке, примењене науке (занати) 
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 д)                                                                                                                                              

 

  

По чему се то види: 

 

 а) по оценама 

 б) по интересовању ђака за предмет 

 в) по мишљењу наставника 

 г) по наградама и похвалама 

 д)                                                                                                                                              

 

14. Заинтересованост за ваншколске активности: 

 

 а) спорт 

 б) техника 

 в) секције из научних дисциплина 

 г)                                                                                                                                              

 

15. Да ли је кандидат упадљив по понашању: 

 

 а) у начину комуникација 

 б) у коришћењу слободног времена 

 в) по организаторским способностима 

 г) по бунтовности 

 д) по ексентричности 

 ђ)                                                                                                                                              

 

16. Прилози: 

  

 а) налаз школског психолога (или педагога) по стандарду за упис у средње школе 

 б) мишљење разредног старешине о посебним квалитетима ученика 

 в) подаци из центра за социјални рад о социјалном статусу ученика, за кориснике  

                 социјалне помоћи 

 г) здравствени картон и лекарско уверење при упису у средњу школу 

 д)                                                                                                                                              

              (обавезан је један од горе наведених прилога) 

 

За тачност података одговара: 
(уколико је кандидат средњошколац) 

 

М.П. школе                                                                                     

                                                                            разредни старешина 

                                                                                                                             

                                                                         

                                                                          директор школе 

 

 

 

У                                      ,                 2022. године 

              (место) 


