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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БУЦКО“ СОКОБАЊА 

 
 

Општи подаци о детету 
 

Матични број детета  _______________________________ 
Датум рођења             _________________ 
 

Име и презиме детета:                                                                                           пол: ж м 

Место рођења и националност: 

Адреса становања: 

Општина: 

Име и презиме подносиоца захтева: 

Матични број подносиоца: 

Адреса становања и општина: 

Контакт телефон: 

Подносиоц захтева је: □мајка         □отац         □хранитељ            □бака                  □дека                 □остало

 
Облик рада који вам одговара: 
 

1. јасле 
2. вртић 
3. припремни предшколски програм полудневни 
4. припремни предшколски програм целодневни 
5. развојна група 

  
Жељени месец уписа _____________ 
Осим овог детета имате још деце: 

1. старије  ___ мушке/женске 
2. млађе    ___ мушке/женске 

 
Број деце у породици: _______ 
Дете је по редоследу рођења ___________ 
Број деце која похађају Предшколску установу (навести име и презиме) 
__________________________________ 
 
 

Здраствени подаци о детету 
 

Име и презиме изабраног лекара-падијатра                                                                             

Регистарски број и број здравствене књижице  

Подаци о порођају Превремени – на време 
Порођај нормалан: ДА – НЕ 
Конгениталне аномалије: ДА-НЕ   
Оштећења детета и болести при порођају:                   

 -асфиксија, траума, пат.иктерус 

 -други ризици 
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Болести у породицу Урођене малформације 

Душевне болести 
Л у е с 
Т Б Ц 
Остале болести_________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 

Исхрана Дојено до __________________________ 
Дохрањивано од ____________________ 
Вештачка од ________________________ 
 

Прележане болести 
 
 

 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 

Алергија  
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 

 
 

Општи подаци о мајци детета 
 

Име и презиме   
ЈМБГ  
Место рођења и националност  
Адреса пребивалишта-боравишта  
Телефон- фиксни и мобилни  
Степен стручне спреме  
Занимање  
Назив, адреса фирме и број телефона  
Висина месечног примања  
Брачни статус □удата                                   □у ванбрачној заједници 

□неудата                                                    □ разведена
Радни статус □ запослена (приватна/државна фирма) 

□ власник фирме  
□ редован студент 
□ запослена непријављена  
□ незапослена 
□ остало ___________ 
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Општи подаци о оцу детета 

 
Име и презиме   
ЈМБГ  
Место рођења и националност  
Адреса пребивалишта-боравишта  
Телефон- фиксни и мобилни  
Степен стручне спреме  
Занимање 
Назив, адреса фирме и број телефона  
Висина месечног примања  
Брачни статус □ожењен                               □у ванбрачној заједници 

□неожењен                                                       
□разведен                                                                            

Радни статус □ запослен (приватна/државна фирма) 
□ власник фирме  
□ редован студент 
□ запослен непријављен  
□ незапослен 
□ остало ___________ 

 
Специфични подаци о детету 

(Подносилац захтева нема обавезу да попуни поља у овој рубрици) 

Породични статус детета □ брачна                                                                    
□ ванбрачна 
□ развод у току                                        
□ разведени родитељи 
□ самохрани родитељ            
□ без признатог очинства детета 
□ са признатим очинством 
□ један родитељ напустио заједницу 
□ један родитељ дуже одсутан из породице (издржавање 
затворске казне,професионалне обавезе...) 
□ остало_____________________ 

Стамбени статус породице □ власник куће-стана 
□ подстанар 
□ код сродника 
□ отплаћује стамбени кредит 
□ остало 

Специфични подаци о породици □ хранитељска породица 
□ дете под старатељством 
□ корисници МОП-а 
□ дете са сметњама у развоју 
□ породица са статусом избеглих лица 
□ дете без родитељског старања 
Број чланова домаћинства: 
 деца___ 
одрасли___ 
остало________ 

 
Под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су напред наведени 
подаси потпуно тачни. 
       
                                                                                                                       Подносилац захтева                           
Сокобања,_________________                                                                ______________________             


