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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. ПУН НАЗИВ БИОСКОПА                       

                              
                              

2. МАТИЧНИ БРОЈ ЈЕДИНСТВЕНОГ РЕГИСТРА                 
                              
 Редни број јединице у саставу                     
                              

3. ОПШТИНА:         насеље               
                        Р      
 Улица и кућни број                        
                        ред.бр.упитника
 телефон        И-мејл                  
                              
4. ВРСТА БИОСКОПА (заокружити шифру уз један од следећих одговора)          
                              
 1) стани у сали             2) покретни (путујући)             3) летња биоскопска башта          
                              
5. Да ли је биоскоп самосталан:      1. ДА          2. НЕ          
                              
 Ако је биоскоп у саставу, заокружити један од понуђених одговора:         
                              
 - Предузеће за приказивање филмова        1          
 - Другог предузећа              2          
 - Дома Војске Србије            3          
 - Школе                 4          
 - Културно-образовне установе                   
  (дома омладине, дома културе и сл.)        5          
 - Друге установе              6          
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УПУТСТВО 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА 
 
 
Овај статистички извештај попуњавају сви биоскопи у Републици Србији који се баве јавним
приказивањем филмова и раде као: 
 
А. стални у сали                       Б. покретни (путујући)                       В. летња биоскопска башта 

 
Извештај попуњавају сви биоскопи 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 3 примерка, од којих један задржава за сопствене 

потребе, а остале примерке доставља надлежном статистичком органу до 16. априла. 
  

 

А. 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 сале опремљене за приказивање филмова (кинопројектор, платно, седишта), обе сале 
ће се сматрати као биоскопи и за сваку треба попунити посебан образац. Уколико стални
биоскоп има само један кинопројектор 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 кинопројектор којим приказује филмове изван сталне
сале истовремено када приказује филмове са другим кинопројектором и у сталној сали, треба
попунити два извештаја, тј. посебно за рад сталног, а посебно за рад покретног биоскопа.  

    

 
Б. Покретни (путујући) биоскоп нема сталну салу, већ иде из места у место и приказује филмове у

сали, или на отвореном простору.  
    

 

В. Летње биоскопске баште дају представе на отвореном сталном простору. Летње биоскопске 
баште које су у саставу сталног биоскопа попуниће посебан извештај само ако су опремљене
уређајима за приказивање филмова и раде упоредо са биоскопом у чијем су саставу. 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 


