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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. 
 
 

        
ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЗА КОЈУ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ  
 
 А)  Пословно име   ________________________________________________________ ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА  
   
       _________________________________________________________________          
                                                                 (назив дела / огранка) матични број  
        
       Општина __________________________   Насеље______________________________         редни број дела  
         
       Улица и кућни број _______________________________ Телефон _______________                 општина  
          
 Б)  Матични број ____________________________________   редни број из адресара   
          
        Редни број дела / огранка   __________________________________________________ одељење  
    
 В)   Власништво: __________________________________________________________                   власништво  

 
 

                      (1 државно    2 приватно)          
 претежна делатност  
 Г)  Претежна делатност _____________________________________________________         
                      квартал година  
 
 

 
 

ТАБЕЛА 1. ПРОМЕТ ПО СТАТИСТИЧКИМ ТЕРИТОРИЈАЛНИМ ЈЕДИНИЦАМА                                    (у хиљ. РСД) 
Промет у тромесечју (укључујући обрачунати ПДВ) 

Од тога у месецу 

В
рс
та

 с
ло
га

  

 Укупно  
(4+5+6) I  II III 

1 2 3 4 5 6 

Промет од угоститељске делатности     

1 Република Србија (2+3+4+5+6)     

2 Београдски регион     

3 Регион Војводине     

4 Регион Шумадије и Западне Србије     

5 Регион Јужне и Источне Србије     

6 

О
д 
то
га

 

Регион Косово и Метохија     

7 Промет од осталих (неугоститељских) делатности 1     

8 Укупан промет 2 (1+7)     

9 Износ ПДВ-а обрачунатог на укупан промет (ред 8)     
 
                                                           
1 Податке о промету од осталих (неугоститељских) делатности уписују само правна лица чија је претежна делатност угоститељство 
(Сектор I – Услуге смештаја и исхране, Класификације делатности). 
2 Укупан промет представља фактурисани износ прихода од продаје производа, робе и услуга у извештајном тромесечју од свих 
делатности (угоститељске и осталих) које је правно лице обављало. Укупан промет не обухвата приходе остварене продајом 
основних средстава, као ни финансијске и ванредне приходе. 



ТАБЕЛА 2. СТРУКТУРА ПРОМЕТА ОД УГОСТИТЕЉСТВА ПО ВРСТАМА УСЛУГА
3

  Структура   
у % 

1 2

Укупно у тромесечју  100 
Храна и напици (чај, кафа, бела кафа, какао, млеко и сл.) 
Пића (алкохолна: пиво, вино, ракија, жестока пића; безалкохолна: сокови, кока кола, минерална вода и сл.) 
Смештај (ноћења) 

3 Промет од угоститељске делатности у посматраним тромесечју (приказан у табели 1, ред 1 – Република Србија, колона 3) треба 
рашчланити по врстама услуга и исказати у процентима без децимала. 

Остале угоститељске услуге (коришћење гаража, изнајмљивање возила, спортске услуге, рекреација и др.) 

 
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА УГ-11 
 

Овај извештај састављају правна лица и делови правних лица који обављају угоститељску делатност. Сви подаци се односе на 
извештајно тромесечје. Вредносни подаци се исказују у хиљадама РСД, без децимала. Извор података о оствареном промету 
и обрачунатом порезу на додату вредност је књиговодствена документација, односно евиденција о ПДВ-у, прописана Законом 
о порезу на додату вредност. Извештајна јединица попуњава један образац УГ-11 за све своје делове - огранке на територији 
Републике Србије. 
Идентификациони подаци: Матични број. Уписује се осмоцифрени матични број из Решења о регистрацији. Уколико се 
извештај подноси за део правног лица, уписује се матични број правног лица у чијем се саставу део налази. Претежна 
делатност. Уписује се назив и шифра делатности регистроване као претежна. 
Табела 1. Промет од угоститељске делатности. Уписује се вредност промета извештајне јединице (укључујући 
обрачунати ПДВ) и обухвата фактурисану вредност извршених угоститељских (смештај, исхрана, точење пића) и осталих 
услуга које се уобичајено пружају у угоститељству. Промет се исказује за ниво Републике Србије и нивое статистичких 
региона (НСТЈ3), у зависности од територије на којој је промет остварен.  
Београдски регион  је јединица на нивоу НСТЈ 3 у чији састав улази територија Града Београда; Регион Војводине чине седам 
области нивоа НСТЈ 3: Западнобачки управни округ, Јужнобанатски управни округ, Јужнобачки управни округ, 
Севернобанатски управни округ, Севернобачки управни округ, Средњобанатски управни округ и Сремски управни округ. 
Регион Шумадије и Западне Србије чине осам области нивоа НСТЈ 3: Златиборски управни округ, Колубарски управни 
округ, Мачвански управни округ, Моравички управни округ, Поморавски управни округ, Расински управни округ, Рашки 
управни округ и Шумадијски управни округ. Регион Јужне и Источне Србије чине девет области нивоа НСТЈ 3: Борски 
управни округ, Браничевски управни округ, Зајечарски управни округ, Јабланички управни округ, Нишавски управни округ, 
Пиротски управни округ, Подунавски управни округ, Пчињски управни округ и Топлички управни округ; Регион Косово и 
Метохија чине пет области нивоа НСТЈ 3: Косовски управни округ, Косовско-митровачки управни округ, Косовско-
поморавски управни округ,  Пећки управни округ и Призренски управни округ. 
Промет од осталих делатности. Уписује се фактурисана вредност прихода (укључујући обрачунати ПДВ) од осталих 
делатности које извештајна јединица обавља (трговина, саобраћај, индустрија, грађевинарство и др.).  
Укупан промет. Уписује се укупна фактурисана вредност прихода од угоститељске и других делатности (укључујући 
обрачунати ПДВ) које извештајна јединица обавља. У вредност укупног промета укључују се: продаја произведених 
производа, продаја робе купљене ради препродаје, фактурисане пружене услуге, трошкови паковања и транспорта, монтажа и 
поправке). У вредност укупног промета не укључују се приходи на основу: провизије, закупа некретнина, постројења, опреме 
и машина; провизије за лиценце; продаје властитог земљишта и осталих средстава; продаје акција; камата и дивиденди; 
субвенција и других ванредних прихода. 
ПДВ обрачунат на укупан промет. Уписује се вредност пореза на додату вредност обрачунатог на укупан промет (ред 8 – 
Укупан промет) од угоститељске и осталих делатности које извештајна јединица обавља. 
Табела 2. Уписује се структура (у процентима, без децимала) оствареног промета од угоститељске делатности у Републици 
Србији (приказан у табели 1, ред 1, колона 3) према врстама извршених угоститељских услуга. У групу пића спадају 
алкохолна и безалкохолна пића. Група "Остало" обухвата остале робне и неробне услуге које се уобичајено пружају у 
угоститељству. 
 

Напомена:  
 
 
 
 

 

Датум  ________________ 201 __. године 
 

Образац попунио:  Руководилац: 
    
  (М.П.)   

(име и презиме)  (име и презиме) 
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