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Републички завод за статистику  

Уредба о утврђивању појединих  
статистичких истраживања,  
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          Шифра истраживања: 022080 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ БИОСКОПА 
 

За 2009. годину  
 

Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давањe непотпуних  
и нетачних података на члану 52. Закона о званичној статистици („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009).  

Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити објављивани као појединачни.  
Сви подаци имају карактер пословне тајне. 

 
1. ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈНОЈ ЈЕДИНИЦИ 
 

а) Пун назив биоскопа                       

                              
                              
б) Матични број јединственог регистра                 
                              
в) Редни број јединице у саставу                     
                              

г) Општина:         насеље               
                              
 Улица и кућни број                        
                        
 телефон        е-mail                  
                              
2. Врста биоскопа (заокружити један одговор):          
                              
 -  стални  с једном двораном/екраном            1 
                              
 -  стални  с више дворана/екрана            2 
           
 -  летњи             3 
           
 -  покретни (путујући)            4 
           
3. Да ли је биоскоп у приватном власништву:                                     Да  Не
                            1  2 
4. Биоскоп је:         
 -  самосталан            1 
 - у саставу предузећа за приказивање филмова          2 
 - у саставу културно-образовних установа (дома омладине, дома културе и сл.)         3 
 - у саставу друге установе/предузећа          4 
                              
5. Које врсте пројектора сте користили у 2009. години:                                                                                            Да           Не 

-  35 mm  ....................................................................................................................  1  2 
     

-  дигитални пројектор  ............................................................................................  1  2 
     

-  друге технологије  .................................................................................................  1  2 
 
6. Колико је месеци у години биоскоп радио: _____________________________     
     
7. Колико су дана у години приказиване представе: _______________________     
     
8. Просечан број представа у недељи: __________________________________     
     
9. Колико сала/екрана има биоскоп: ____________________________________     
     
10. Број седишта у сали/салама: _______________________________________     
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11 Приказани филмови, представе и посетиоци 

Филмови Број приказаних филмова Број пројекција Број посетилаца 
  1 2 3 

01 Дугометражни 
укупно: (02+03)    

02   Домаћи     

03   Страни    

04 Краткометражни 
укупно: (05+06)    

05   Домаћи     

06   Страни    
 

Дугометражни филм је сваки филм који може да служи као основни програм јавне биоскопске представе, тј. најмање 
дужине 2000 метара. Филмове које су домаћа предузећа за снимање филмова произвела у коопродукцији са страним 
продуцентима, приказати као домаће филмове. 

12 Приход од биоскопских улазница (у РСД) 

 Бруто приход од продатих улазница  (01+02+03)          

01 Нето приход од продатих улазница            

02 ПДВ          

03 Доприноси          
 

Подаци о оствареним приходима дају се за сваки биоскоп, без обзира да ли је самосталан или у саставу других 
установа/предузећа. 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 
Овај статистички извештај попуњавају сви биоскопи у Републици Србији који се баве јавним приказивањем филмова, а 
који су постојали на дан 31.12. укључујући и оне биоскопе који привремено не раде услед кратких прекида насталих због 
реновирања сале, других оправки и сл. 
Управа биоскопа попуњава овај извештај у 2 примерка, од којих један задржава за сопствене потребе, а други примерак 
доставља надлежном статистичком органу до 20. априла.  
– Биоскопом се сматра сала или отворен простор опремљен уређајима за јавно приказивање филмова. Биоскопи 

могу радити као самостална предузећа или у саставу предузећа за приказивање филмова, културно образовних 
установа, школа и других институција.  

– Стални биоскопи су они биоскопи који приказују филмове у одређеној сталној сали. Ако биоскоп има две или више 
сала опремљених за приказивање филмова (пројектор, платно, седишта), податке за све сале приказати збирно 
за цео биоскоп. Уколико стални биоскоп има само један пројектор који се може преносити, па повремено приказује 
филмове и изван сталне сале, сматра се сталним биоскопом и целокупни рад се приказује у једном извештају. Ако 
стални биоскоп има посебан пројектор којим приказује филмове изван сталне сале истовремено када приказује 
филмове са другим пројектором и у сталној сали, треба попунити два извештаја, тј. посебно за рад сталног, а 
посебно за рад покретног биоскопа.  

– Покретни (путујући) биоскоп нема сталну салу, већ иде из места у место и приказује филмове у сали, или на 
отвореном простору.  

– Летње биоскопске баште дају представе на отвореном сталном простору. Летње биоскопске баште које су у 
саставу биоскопа и раде само онда када не ради биоскоп у чијем су саставу, не сматрају се биоскопима. Податке о 
њиховом раду укључује стални биоскоп у свој извештај. 

  
Напомена: 
 
 
 
 

 
Датум  ________________ 2010. 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 


