
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

OBRAZAC ZA AUTOMATSKO GENERISANJE 

ANONIMNE ŠIFRE 
 

 
 
 
 

Ime 








Prezime 




Datum rođenja (dd/mm/gggg)  //




Ime majke 




Ime oca 




Ime očeve majke 




Boja Vaših očiju  Z   S   C  P    I   
 

Zelena Smeđa   Crna Plava Siva 

 
UPUTE 

 

1. S obzirom da je svrha ovog obrasca da osigura potpunu anonimnost upitnika, dajući, time, mogućnost 
povezivanja ovog upitnika sa bilo kojim drugim upitnicima, koje ćete popuniti u narednom periodu, molimo 

Vas da obratite pažnju na slijedeće: 
- pažljivo pročitajte date upute i tražite pojašnjenje od nastavnika za sva pitanja 
- pažljivo popunite ovaj obrazac i upišite svoju šifru, u desnoj margini obrasca 

- nakon što upišete svoju šifru, poderite Obrazac za automatsko generisanje i bacite ga, ali zadržite prvu 
stranicu 

 
2. Popunite prvih šest linija sa kvadratićima, poštujući navedena pravila: 

- u kvadratiće stavljajte samo po jedno slovo 
- ne upisujte dodatne slovne znakove (tj. apostrofe, akcente, ...) 
- ne ostavljajte prazna mjesta između riječi (tj. upišite ANNEMARIE, a ne ANNE MARIE ili ANNE-MARIE) 
- koristite precrtanu nulu (Ø umjesto 0) 
- ako neki podatak ne znate, ili ga se ne možete sjetiti, umjesto odgovora upišite Ø u odgovarajući kvadratić šifre 

- ako obojeni kvadratić u riječi ostane nepopunjen, jer je riječ kratka, upišite Ø u kvadratić u svojoj šifri, na 
desnoj margini stranice 

3. Za boju očiju možete odabrati samo jednu od ponuđenih mogućnosti, tako da upišete slovo u kvadratić za svoju 
šifru na desnoj margini stranice. 

 

Zahvaljujemo se na saradnji! 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Program Veštine za adolescenciju 

EVALUACIONI UPITNIK 

(PRE TEST) 
 



1. Kog si pola? 

□ Muškog 

□ Ženskog 

2. Koje godine si rođen/a? 

______________ 

3.  Koliko si tokom celog svog života puta pio/la alkohol (više od nekoliko 
gutljaja)? 

□ Nikad 

□ 1-2 puta 

□ 3-5 puta 

□ 6-9 puta 

□ 10 ili više puta 

4. Koliko si puta u poslednjih mesec (30) dana pio/la alkohol (više od 
nekoliko gutljaja)? (Ne računajući vino koje se koristi za verski obred) 

□ Nikada nisam pio/la alkohol 

□ Ni jedan put (0) tokom poslednjih 30 dana 

□ 1-2 puta 

□ 3-5 puta 

□ 6-9 puta 

□ 10 ili više puta 

5. Ako ne želiš da uzmeš piće koje ti neko ponudi, koliko bi ti bilo lako ili 
teško da kažeš „NE“ kada si na žurci sa društvom? 

□ Veoma lako 

□ Prilično lako 

□ Prilično teško 

□ Veoma teško 

6. Ako ne želiš da uzmeš piće koje ti neko ponudi koliko bi ti bilo lako ili 
teško da kažeš „NE“ kada si kod bliskog/e druga/drugarice a 
njegovi/njeni roditelji nisu kod kuće? 

□ Veoma lako 

□ Prilično lako 

□ Prilično teško 

□ Veoma teško 

7. Ako ne želiš da uzmeš piće koje ti neko ponudi, koliko bi ti bilo lako ili 
teško da kažeš „NE“ kada provodiš vreme sa društvom posle škole, ali ne 
kod nekog kod kuće? 

□ Veoma lako 

□ Prilično lako 

□ Prilično teško 

□ Veoma teško 

 

8. Da li misliš da ćeš piti alkohol u naredna tri meseca? 

□ Sigurno da 

□ Verovatno da 

□ Verovatno ne 

□ Sigurno ne 



9. Da li tvoj najbolji/a drug/drugarica pije alkohol? 

□ Da 

□ Ne 

□ Ne znam 

□ Nemam najboljeg/u druga/drugaricu 

10. Šta misliš koliko tvojih drugova/drugarica u školi pije alkohol? 

□ Svi 

□ Većina 

□ Oko polovine 

□ Neki 

□ Niko 

11. Šta misliš, koliko sedmaka u školi pije alkohol? 

□ Svi 

□ Većina 

□ Oko polovine 

□ Neki 

□ Niko 

12. Šta misliš, da li alkohol, ako ga piješ, utiče dobro ili loše na tvoje 
zdravlje? 

□ Veoma dobro 

□ U manjoj meri dobro 

□ U manjoj meri loše 

□ Veoma loše 

13. Šta misliš, da li alkohol, ako ga piješ, utiče dobro ili loše na tvoju 
popularnost? 

□ Veoma dobro 

□ U manjoj meri dobro 

□ U manjoj meri loše 

□ Veoma loše 

14. Šta misliš, da li alkohol, ako ga piješ, utiče dobro ili loše na tvoju 
sposobnost da se opustiš? 

□ Veoma dobro 

□ U manjoj meri dobro 

□ U manjoj meri loše 

□ Veoma loše 

15. Lakše je da se uklopim u društvo ako pijem alkohol. 

□ U potpunosti se slažem 

□ Slažem se 

□ Nisam siguran/na 

□ Ne slažem se 

□ Uopšte se ne slažem 

 

 

 



16. Šta misliš, ako popiješ 3 pića za redom, da li je to dobro ili loše za 
tvoje zdravlje? 

□ Veoma dobro 

□ U manjoj meri dobro 

□ U manjoj meri loše 

□ Veoma loše 

 

17. Šta misliš, ako popiješ 3 pića za redom, da li je to dobro ili loše za 
tvoju popularnost? 

□ Veoma dobro 

□ U manjoj meri dobro 

□ U manjoj meri loše 

□ Veoma loše 

18. Da li si ikada radio/la opasne stvari samo iz zabave? 

□ Nikad 

□ Ponekad 

□ Često 

□ Stalno 

19. Koliko si cigareta popušio/la tokom celog svog života? 

□ Ni jednu (0 cigareta) 

□ Deo jedne ili jednu celu cigaretu 

□ 2-10 cigareta (manje od pola pakle) 

□ 11-20 cigareta (pola do cele pakle) 

□ 21-100 cigareta (do 5 pakli) 

□ Preko 100 cigareta (više od 5 pakli) 

 

 

20. Koliko si cigareta popušio/la tokom poslednjih mesec (30) dana? 

□ Ni jednu, jer nikad nisam pušio/la 

□ Ni jednu (0 cigareta) tokom poslednjih 30 dana 

□ Deo jedne ili jednu celu cigaretu 

□ 2-10 cigareta (manje od pola pakle) 

□ 11-20 cigareta (pola do cele pakle) 

□ 21-100 cigareta (do 5 pakli) 

□ Preko 100 cigareta (više od 5 pakli) 

 

 

21. Koliko si cigareta popušio/la tokom poslednjih 7 dana? 

□ Ni jednu, jer nikad nisam pušio/la 

□ Ni jednu (0 cigareta) tokom poslednjih 7 dana 

□ Deo jedne ili jednu celu cigaretu 

□ 2-10 cigareta (manje od pola pakle) 

□ 11-20 cigareta (pola do cele pakle) 

□ 21-100 cigareta (do 5 pakli) 



22. Ako ne želiš da pušiš cigaretu koju ti neko ponudi, koliko bi ti bilo 
lako ili teško da kažeš „NE“ kada si na žurci sa društvom? 

□ Veoma lako 

□ Prilično lako 

□ Prilično teško 

□ Veoma teško 

23. Ako ne želiš da pušiš cigaretu koju ti neko ponudi koliko bi ti bilo lako 
ili teško da kažeš „NE“ kada si kod bliskog/e druga/drugarice a 
njegovi/njeni roditelji nisu kod kuće? 

□ Veoma lako 

□ Prilično lako 

□ Prilično teško 

□ Veoma teško 

24. Ako ne želiš da pušiš cigaretu koju ti neko ponudi, koliko bi ti bilo 
lako ili teško da kažeš „NE“ kada provodiš vreme sa društvom posle 
škole, ali ne kod nekog kod kuće? 

□ Veoma lako 

□ Prilično lako 

□ Prilično teško 

□ Veoma teško 

 

 

25. Da li misliš da ćeš popušiti cigaretu u naredna tri meseca? 

□ Sigurno da 

□ Verovatno da 

□ Verovatno ne 

□ Sigurno ne 

 

26. Da li tvoj najbolji/a drug/drugarica puši? 

□ Da 

□ Ne 

□ Ne znam 

□ Nemam najboljeg/u druga/drugaricu 

 

27. Šta misliš, koliko tvojih drugova/drugarica puši? 

□ Svi 

□ Većina 

□ Oko polovine 

□ Neki 

□ Niko 

28. Šta misliš, koliko sedmaka u školi puši? 

□ Svi 

□ Većina 

□ Oko polovine 

□ Neki 

□ Niko 



29. Šta misliš da li pušenje utiče dobro ili loše na tvoje zdravlje? 

□ Veoma dobro 

□ U manjoj meri dobro 

□ U manjoj meri loše 

□ Veoma loše 

 

30. Šta misliš, da li pušenje utiče dobro ili loše na tvoju popularnost? 

□ Veoma dobro 

□ U manjoj meri dobro 

□ U manjoj meri loše 

□ Veoma loše 

31. Šta misliš, da li pušenje utiče dobro ili loše na tvoju sposobnost da se 
opustiš? 

□ Veoma dobro 

□ U manjoj meri dobro 

□ U manjoj meri loše 

□ Veoma loše 

32. Lakše je da se uklopim u društvo ako pušim. 

□ U potpunosti se slažem 

□ Slažem se 

□ Nisam siguran/na 

□ Ne slažem se 

□ Uopšte se ne slažem 

33. Moji roditelji znaju gde sam posle škole. 

□ Nikad 

□ Retko kad 

□ Ponekad 

□ Obično 

□ Uvek 

34. Koliko puta si koristio/la marihuanu (takođe poznatu i kao trava, 
vutra ili gandža) tokom celog svog života? 

□ Nikad 

□ 1-2 puta 

□ 3-5 puta 

□ 6-9 puta 

□ 10 ili više puta 

35. Koliko puta si koristio/la marihuanu tokom poslednjih mesec (30) 
dana? 

□ Nikada nisam koristio/la marihuanu 

□ Ni jednom (0 puta) tokom poslednjih 30 dana 

□ 1-2 puta 

□ 3-5 puta 

□ 6-9 puta 

□ 10 ili više puta 



36. Ako ne želiš da uzmeš marihuanu koju ti neko ponudi, koliko bi ti bilo 
lako ili teško da kažeš „NE“ kada si na žurci sa društvom? 

□ Veoma lako 

□ Prilično lako 

□ Prilično teško 

□ Veoma teško 

37. Ako ne želiš da uzmeš marihuanu koju ti neko ponudi koliko bi ti bilo 
lako ili teško da kažeš „NE“ kada si kod bliskog/e druga/drugarice a 
njegovi/njeni roditelji nisu kod kuće? 

□ Veoma lako 

□ Prilično lako 

□ Prilično teško 

□ Veoma teško 

 

38. Ako ne želiš da uzmeš marihuanu koju ti neko ponudi, koliko bi ti bilo 
lako ili teško da kažeš „NE“ kada provodiš vreme sa društvom posle 
škole, ali ne kod nekog kod kuće? 

□ Veoma lako 

□ Prilično lako 

□ Prilično teško 

□ Veoma teško 

 

39. Da li misliš da ćeš pušiti marihuanu tokom naredna tri meseca? 

□ Sigurno da 

□ Verovatno da 

□ Verovatno ne 

□ Sigurno ne 

 

40. Da li tvoj najbolji drug/drugarica puši marihuanu? 

□ Da  

□ Ne 

□ Ne znam 

□ Nemam najboljeg druga/drugaricu 

 

41. Šta misliš, koliko tvojih drugova/drugarica koristi marihuanu? 

□ Svi 

□ Većina 

□ Oko polovine 

□ Neki  

□ Niko 

42. Šta misliš, koliko sedmaka u školi koristi marihuanu? 

□ Svi 

□ Većina 

□ Oko polovine 

□ Neki  

□ Niko 



43. Šta misliš, da li je pušenje marihuane dobro ili loše po tvoje zdravlje? 

□ Veoma dobro 

□ U manjoj meri dobro 

□ U manjoj meri loše 

□ Veoma loše 

 

44. Šta misliš, da li pušenje marihuane utiče dobro ili loše na tvoju 
popularnost? 

□ Veoma dobro 

□ U manjoj meri dobro 

□ U manjoj meri loše 

□ Veoma loše 

 

45. Šta misliš, da li pušenje marihuane utiče dobro ili loše na tvoju 
sposobnost da se opustiš? 

□ Veoma dobro 

□ U manjoj meri dobro 

□ U manjoj meri loše 

□ Veoma loše 

46. Šta misliš, koliko sedmaka u školi koristi kokain ili krek? 

□ Svi 

□ Većina 

□ Oko polovine 

□ Neki  

□ Niko 

 

47. Šta misliš, da li je korišćenje kokaina ili kreka dobro ili loše po tvoje 
zdravlje? 

□ Veoma dobro 

□ U manjoj meri dobro 

□ U manjoj meri loše 

□ Veoma loše 

 

48. Šta misliš, da li korišćenje kokaina ili kreka utiče dobro ili loše na 
tvoju popularnost? 

□ Veoma dobro 

□ U manjoj meri dobro 

□ U manjoj meri loše 

□ Veoma loše 

49. Šta misliš, da li korišćenje kokaina ili kreka utiče dobro ili loše na 
tvoju sposobnost da se opustiš? 

□ Veoma dobro 

□ U manjoj meri dobro 

□ U manjoj meri loše 

□ Veoma loše 



50. Dokle bi voleo/la da stigneš sa školovanjem? 

□ Da završim osnovnu školu  

□ Da završim srednju školu/gimnaziju 

□ Da završim višu školu posle srednje škole 

□ Da završim fakultet  

□ Da se obrazujem dalje nakon završenog fakulteta  

51. Kada mi je dosadno (i nemam šta da radim), mogu da pronađem 
nešto zanimljivo da radim. 

□ Uvek 

□ Obično 

□ Ponekad 

□ Retko 

□ Nikad 

52. Da li postoji odrasla osoba koja je odgovorna za tebe sa kojom 
provodiš vreme od kad se završi škola do večere (kod kuće, u školi ili na 
nekom trećem mestu)? 

□ Nikad 

□ Retko 

□ Ponekad 

□ Obično 

□ Uvek 

53. Da bih ostao/la u mom društvu moram da radim većinu stvari koje mi 
oni kažu. 

□ U potpunosti se slažem 

□ Slažem se 

□ Nisam siguran/na 

□ Ne slažem se 

□ Uopšte se ne slažem 

54. Dokle misliš da ćeš zaista i stići sa školovanjem? 

□ Završiću osnovnu školu 

□ Završiću srednju školu/gimnaziju 

□ Završiću višu školu posle srednje škole 

□ Završiću fakultet  

□ Obrazovaću se dalje nakon završenog fakulteta 

55. Trudim se da radim ono što roditelji od mene traže. 

□ Uvek 

□ Obično 

□ Ponekad 

□ Retko 

□ Nikad 

56. Koliko ti je lako ili teško da uspostaviš odnos sa drugim ljudima? 

□ Veoma teško 

□ Prilično teško 

□ Prilično lako 

□ Veoma lako 



57. Moji roditelji pomno prate moj uspeh u školi. 

□ Uvek 

□ Obično 

□ Ponekad 

□ Retko 

□ Nikad 

 

 

58. Trudim se da uradim ono što od mene traže moji bliski 
drugovi/drugarice. 

□ Uvek 

□ Obično 

□ Ponekad 

□ Retko 

□ Nikad 

 

 

59. Koliko često zastaneš i razmisliš o tome kako tvoje odluke mogu da 
pomognu drugima ili da ih povrede pre nego što nešto uradiš? 

□ Nikad 

□ Retko 

□ Ponekad 

□ Obično 

□ Uvek 

60. Nastavnici u školi očekuju od učenika da vredno rade i imaju dobar 
uspeh. 

□ U potpunosti se slažem 

□ Slažem se 

□ Nisam siguran/na 

□ Ne slažem se 

□ Uopšte se ne slažem 

 

61. Kada sam pod stresom znam šta treba da radim da bih se opustio/la. 

□ Uvek 

□ Obično 

□ Ponekad 

□ Skoro nikad 

□ Nikad 

62. Mogu da se bavim stvarima koje me neće dovesti u nepriliku. 

□ Uvek 

□ Obično 

□ Ponekad 

□ Skoro nikad 

□ Nikad 



63. Trudim se da uradim ono što od mene traže nastavnici. 

□ Uvek 

□ Obično 

□ Ponekad 

□ Skoro nikad 

□ Nikad 

 

64. Koliko često zastaneš i razmisliš o tome kako tvoje odluke mogu da ti 
pomognu ili da te povrede pre nego što nešto uradiš? 

□ Nikad 

□ Retko 

□ Ponekad 

□ Obično 

□ Uvek 

 

65. Otkad si u ovom razredu, da li ste na času vežbali da kažete „NE“ na 
cigaretu, alkohol ili zabranjene droge? 

□ Da  

□ Ne 

66. Otkad si u ovom razredu, da li ste na času razgovarali o tome zašto je 
pušenje, alkohol ili korišćenje zabranjenih droga loše po tvoje zdravlje? 

□ Da 

□ Ne 

 

67. Otkad si u ovom razredu, da li ste na času razgovarali o tome kako da 
se klonite aktivnosti koje uključuju drogu ili alkohol? 

□ Da 

□ Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala ti na odgovorima. Molim te predaj popunjen upitnik nastavniku/nastavnici



 


