
 ЦРНА ГОРА                                                          Образац  ШВ  - 80 

 ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ   
    

   

   

 

 Ш В 8 0 1 3  

 

Матични број регистра 

 

ЈУС 

 

Редни број статистичког листа 

(у оквиру факултета, високе школе 

или академије)  

 

 

1. НАЗИВ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ГДЈЕ ЈЕ 

     СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ МАГИСТРА- 

    СПЕЦИЈАЛИСТЕ 

 

 

 

 

 

 2. МЈЕСТО ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 

 

 (општина) 

 

 

           (мјесто - насеље) 

 

3. ЈМБГ 
     ( број из личне карте) 

 

      

 

 

 

 

4. ПРЕЗИМЕ (ИМЕ ОЦА ИЛИ МАЈКЕ) И ИМЕ 

 

 

 

 

 

5. ПОЛ                    

 

    Мушки                        1 

    Женски                        2 

 

      

6. ГОДИНА РОЂЕЊА  

 

 

                        
       

7. МЈЕСТО РОЂЕЊА                        

 

 
       (општина или страна држава)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДИ НАПОМЕНЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ НА ПОЛЕЂИНИ  
 

 

8. ПРЕБИВАЛИШТЕ                   

 

        (општина, а за 

        странце држава из које потиче) 

 

 

            (мјесто - насеље) 

 

9. ДРЖАВЉАНСТВО (ЦГ или страно) 

 

 
 
 

10. НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ          
 

 

 

11. ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕН ФАКУЛТЕТ, 

      ВИСОКА ШКОЛА ИЛИ АКАДЕМИЈА 
 

 

 

12. ГОДИНА ДИПЛОМИРАЊА НА ФАКУЛТЕТУ, 

      ВИСОКОЈ ШКОЛИ ИЛИ АКАДЕМИЈИ 
 

 

 

13. ШКОЛСКА ГОДИНА УПИСА НА 

      ПОСТДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ 
 

   
 

14. ДАН, МЈЕСЕЦ И ГОДИНА ОДБРАНЕ 

      МАГИСТАРСКОГ - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ 

      РАДА 

    

 

15. СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ  

 

    Магистар наука                       1 

    

    Специјалиста                                      2             
 

 

16. ОБРАЗОВНО ПОДРУЧЈЕ                          

      СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ- МАГИСТАРСКОГ РАДА   

     

___________________________________ 

  

      

     

    

     

     

   

   

   

Закон о званичној статистици и систему званичне 

статистике "Сл. лист Црне Горе", бр. 18/12 

 

СТАТИСТИЧКИ    ЛИСТ 

ЗА МАГИСТРЕ НАУКА И 

СПЕЦИЈАЛИСТЕ 
у 20___. години 

 



  

 

17. НАЗИВ МАГИСТАРСКОГ- 

      СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 

 
      
  
 

 

18. ДЈЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У КОЈОЈ                    

ЈЕ ЛИЦЕ ЗАПОСЛЕНО 

 

Пољопривреда, шумарство и рибарство   ........ 01  

Вађење руда и камена    ...................................... 02        

Прерађивачка индустрија..........................  03 

Снабдијевање електричном енергијом, гасом,  

 паром и климатизација  ......................................... 04 

Снабдијевање водом, управљање отпадним   

водама, контролисањепроцеса уклањања   

отпада и  сличне активности .............................. 05                                                         

Грађевинарство  .................................................... 06 

Трговина на велико и трговина на мало; поправка 

моторних возила и мотоцикала  ................................. 07 

Саобраћај и складиштење  ...................................... 08 

Услуге смјештаја  и  исхране  ................................. 09 

Информисање и комуникације  ............................. 10 

Финансијске дјелатности и дјелатност осигурања  11 

Пословање некретнинама  ..................................... 12 

Стручне, научне и техничке дјелатности  ............. 13 

Административне и помоћне услужне  

дјелатности...................................................  14 

Државна управа и одбрана; обавезно социјално 

осигурање ............................................................... 15 

 Образовање ............................................................ 16  

Здравствена и социјална заштита  ........................ 17 

Умјетничке, забавне и рекреативне дјелатности.... 18 

Остале услужне дјелатности  ............................... 19 

Дјелатност домаћинства као послодавца;  

дјелатност домаћинстава која производе робу  

и услуге за сопствене 

потребе ................................................................ 20 

Дјелатности екстериторијалних организација  

и тијела................................................................ 21 

Није запослен..............................................  99 

                       

19. ЗАНИМАЊЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ СТЕКЛО 

      ЗВАЊЕ МАГИСТРА - СПЕЦИЈАЛИСТЕ 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

20. АКТИВНОСТ  

Активно лице 

 а) запослен (у радном односу)............. 1 

 б) остала активна лица......................... 2            

Лице са личним приходом.......................... 3 

Издржавано лице......................................... 4  

Лице на привр. раду и боравку  у иност..... 5 

21. КО ЈЕ СНОСИО ТРОШКОВЕ  

      ПОСЛЕДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА  
 

Предузеће у коме је лице запослено........... 1             

Фонд за науку и образовање........................ 2 

Специјалиста-магистар  лично.................... 3             

 

НАПОМЕНЕ: 

 

На питања: 3, 6, 13 и 14 даје се  нумерички 

одговор односно уписују се цифре директно у "отворене 

кућице" (         ). 

На питања: 1,2,4,7,8,9,10,12,15,16,17. и 19 даје 

се текстуални одговор, на линијама. 

На питања: 5,11,18, 20 и 21 одговор се даје 

заокруживањем једног од наведених бројева.  

"Затворене кућице"(       )  се не попуњавају. 

 

*       ПИТАЊЕ 20  ("Активност") 
 

- Активно лице: 

а) Запослен (у радном односу):  у радном односу на 

одређено или неодређено вријеме без обзира на облик својине - 

приватна, државна итд. 

б) Остала активна лица: они који раде ван радног односа, 

послодавац (оснивач - суоснивач предузећа или радње), 

индивидуални пољопривредник, лица која самостално 

обављају дјелатност (предузетници у радњи, ординацији, 

апотеци и др.) и остали који обавqају занимање а нијесу 

набројани. 

- Лица са личним приходом: пензионери (старосни, 

инвалидски и породични) и лица са приходом од имовине 

(закупнина, дивиденда, рента и сл.), као и лица која имају друге 

личне приходе (социјална помоћ, инвалиднина, алиментације, 

стипендије и сл.). 

- Издржавана лица - лице које не обавља занимање и 

нема друге редовне приходе. 

- Лице на привременом раду и боравку у иностранству: 

ради у страној земљи, за страног послодавца или самостално у 

својој радњи, ординацији и сл. 

 

 

 

 

 

         

       Упитник попунио: 

  ________________________ 

 

                                                                                                                                          ______________________________ 

U   _____________ ,______   201 ___ . godine  (М.П)                               (Потпис одговорног лица) 

 
  
 


