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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 пословном субјекту за који се подноси извештај          
                 
Пословно име / назив        Попуњава статистика
                 
Матични број                  
          матични број  
Редни број дела пословног субјекта                
                 
                              редни број  
Општина   Насеље (место)               
                
Улица и број   Телефон      општина  
                 
Веб                  
е-mail             одељење  
              
Агенција:             
1 =  Поседује лиценцу бр.          лиценца  
2 =  Не поседује лиценцу           

 
 
 
 
 
 
 
 

Сви тражени подаци се односе на : 
• агенцију у целини без обзира где се налазе пословне јединице.  
• путовања по програмима ваше агенције и програмима директно преузетим од иностраних  

агенција. Да се подаци не би дуплирали, не треба приказивати податке о путовањима којa 
сте реализовали по програмима других домаћих организатора путовања. 

 
 
Табела 1. ПОСЛОВНЕ ЈЕДНИЦЕ И ЗАПОСЛЕНИ (стање последњег дана у години) 1  

   

Број запослених 
(укључујући радно ангажоване власнике) Ред. 

број 

 
Број пословница, 

филијала 
(укључујући матичну) укупно од тога, стално 

запослени 
(1) (2) (3) (4) (5) 

01 У Србији     

02 У иностранству    

   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Табела 2. СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ ТУРИСТА У ВЛАСНИШТВУ АГЕНЦИЈЕ  2  
                              

Број:                            
1) аутобуса     2) чамаца, бродова     3) путничких аутомобила     

 

 

Табела 3. ПУТОВАЊА ДОМАЋИХ ТУРИСТА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ                           3  
 
Укупан број ноћења (колоне 4 и 6) представља укупан број ноћења свих туриста у наведеној земљи. 
Пример: Уколико је 5 туриста ноћило 2 ноћи у Аустрији, треба уписати у ред Аустрија:                                           

број туриста = 5, број ноћења (укупно) = 10 (5х2). 
 
Приликом путовања кроз више земаља број туриста упишите само једном, и то у земљи која је 
главни циљ путовања (у којој је остварено највише ноћења). Број ноћења упишите по земљама у 
којима су стварно oстварена.  
 
Пример:  Путовање је организовано за 5 туриста који бораве 14 ноћи у следећим државама:                                        

У Аустрији– 10 ноћења. У ред Аустрија уписујете број туриста = 5, a број ноћења (укупно) =(5х10)=50.             
                У Италији–  4 ноћења. У ред Италија уписујете само број ноћења (укупно) = 20.           
 

Путовања са најмање једним ноћењем по програмима 

ваше агенције директно преузетим од 
иностраних агенција  Ред. 

број 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                    
И ОСТАЛЕ ЗЕМЉЕ 

број туриста број ноћења 
(укупно) број туриста број ноћења 

(укупно) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

01 Аустрија     
02 Босна и Херцеговина     
03 Бугарска     
04 Чешка Република     
05 Француска     
06 Грчка     
07 Италија     
08 Мађарска     
09 Македонија     
10 Немачка     
11 Пољска     
12 Румунија     
13 Руска Федерација     
14 Словачка     
15 Словенија     
16 Турска     
17 Уједињено Краљевство (Велика Британија)     
18 Шведска     
19 Шпанија     
20 Црна Гора     

21 Остале европске земље  
навести које  

    

22 САД     
23 Канада     
24 Египат     
25 Тунис     

26 Остале ваневропске земље  
навести које  

    

90 Укупно у иностранству (01-26)     
27 Србија     
99 Укупно у Србији и иностранству (90+27)     
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Табела 4. СТРАНИ ТУРИСТИ У СРБИЈИ ПО ЗЕМЉАМА ПОРЕКЛА  4  
       

Укупан број ноћења (колоне 4 и 6) представља укупан број ноћења свих туриста из наведене земље. 
 
Пример:  
Уколико је 5 туриста ноћило 2 ноћи, треба уписати: број туриста = 5, број ноћења (укупно) = 10 (5х2). 

 
 
 

Путовања са најмање једним ноћењем по програмима 

ваше агенције директно преузетим од 
иностраних агенција Ред. 

број 
ЗЕМЉА ПОРЕКЛА СТРАНИХ ТУРИСТА 

број туриста број ноћења 
(укупно) број туриста број ноћења 

(укупно) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

01 Аустрија     

02 Босна и Херцеговина     

03 Бугарска     

04 Чешка Република     

05 Француска     

06 Грчка     

07 Италија     

08 Мађарска     

09 Македонија     

10 Немачка     

11 Пољска     

12 Румунија     

13 Руска Федерација     

14 Словачка     

15 Словенија     

16 Турска     

17 Уједињено Краљевство (Велика Британија)     

18 Шведска     

19 Шпанија     

20 Црна Гора     

21 Остале европске земље  
навести које   

    

22 САД     

23 Канада     

24 Остале ваневропске земље  
навести које  

    

99 Укупно ( 01-24 )     
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ТУ-14 
 
 
Приказују се подаци за цео пословни субјект (агенцију), без обзира где се налазе његове пословне 
јединице. У табелама 3 и 4 (колоне 3 и 4) треба приказати податке о броју туриста и ноћења по 
програмима ваше агенције. Податке о броју туриста и ноћења по програмима директно преузетим 
од иностраних агенција треба приказати у колонама 5 и 6 ( табеле 3 и 4 ).     
Да се подаци не би дуплирали, не треба приказивати податке о путовањима којa сте реализовали по 
програмима других домаћих организатора путовања. 
 
Т1. Под пословним јединицама се подразумевају просторије у којима агенције непосредно пружају 
услуге корисницима: матичне и остале пословне јединице (пословнице, филијале и слично). 
 
Под укупним бројем запослених (колона 4), треба приказати сва лица ангажована (и плаћена за 
свој рад)  у циљу обављања делатности туристичке агенције. Тај број подразумева лица са сталним 
запослењем (колона 5) као и лица ангажована уговором о делу и сл. Све податке (колоне 3, 4 и 5) 
приказати са стањем последњег радног дана у посматраној години. 
 
Т2. Приказују се превозна средства у власништву агенције, која се користе ( искључиво или 
претежно) за превоз туриста. Уколико агенција послује у оквиру предузећа које се бави другом 
делатношћу (нпр. саобраћај) и за потребе агенције користи возила у власништву тог предузећа, та 
возила се не приказују. 
 
Т3. Подаци у овој табели се дају само за домаће туристе који су организовано, преко агенције, 
реализовали своје путовање у Србији или иностранству, на основу евиденције из уговора, пописа 
корисника, и др. Излетници (лица која не остваре ни једно ноћење) се не обухватају.  
У колоне 3 и 4, по дестинацијама, упишите укупан број туриста (и њихова ноћења) који су по 
програмима ваше агенције реализовали своје туристичко путовање. 
У колоне 5 и 6 упишите податке о туристима који су преко ваше агенције, по програмима директно 
преузетим од иностраних агенција, реализовали своје туристичко путовање.       
 
Уколико се приликом путовања посети више земаља поступак је следећи: број туриста се уписује 
само једном и то у земљи која је главни циљ путовања (у којој је остварено највише ноћења). 
Ноћења се у том случају приказују по земљама у којима су стварно остварена. 
 
Т4. Податке о броју иностраних туриста и њиховим ноћењима у Србији, по државама порекла, треба 
уписати по истом принципу као код Табеле 3.  
 
Земља порекла се одређује према држављанству, на основу пасоша.  
 

Молимо вас да упишете податке о особи коју можемо контактирати у вези са овим извештајем. 

Ваше сугестије : 
 
 
 
 
 

Напомена: 

Датум  _______________ 201__. 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 
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