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1. Пословно име                  
                       

ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА 

                        
                        
2. Матични број                    
                       матични број

                         

                        редни број

 Општина         Насеље          
                       одељење општина

 Улица и број           Телефон       
                       
3. Облик власништва                  
       1 - државно (јавно)                          2 - приватно  облик власништва

                        
4. Претежна делатност                  
                       претежна делатност

5. Организациони облик                 
        1 - угоститељско привредно друштво  организациони облик

        2 - део (огранак) неугоститељског пословног субјекта   

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 
ИЗВЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА 

Извештајне јединице за ово истраживање су пословни субјекти (осим предузетника) и делови пословних субјеката који 
обављају угоститељску делатност.  

Извештај састављају:Угоститељска привредна друштва; делови неугоститељских привредних друштава, установа, 
задруга и сл. који обављају угоститељску делатност; организације-заједнице за своја одмаралишта; оснивачи дечијих и 
омладинских одмаралишта; организације здравствене заштите за своје објекте медицинске рехабилитације као и друге 
организације које се баве здравствено-рекреативним туризмом; војне угоститељске и туристичке организације; привредна 
друштва која се баве речним, железничким и ваздушним саобраћајем.  

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ 

Питање 1. Пословно име. Уписује се пуно пословно име из Решења о регистрацији. Уколико се извештај подноси за део пословног 
субјекта (огранак), уписује се поред пословног имена и назив дела (огранка).               

Питање 2. Матични број. Уписује се осмоцифрени матични  број из Решења о регистрацији. Уколико се извештај подноси за део 
пословног субјекта, уписује се матични број пословног субјекта у чијем се саставу део налази. 

Питање 3. Облик власништва. Уписује се један од модалитета: 1 – државно ( jaвнo), 2 – приватно.   
Питање 4. Претежна делатност. Уписује се назив и шифра делатности регистроване као претежна. 
Питање 5. Организациони облик. Уписује се један од модалитета: 1 – угоститељско привредно друштво; 2 – део (огранак) 

неугоститељског пословног субјекта. 
Табела 1. Подаци по угоститељским објектима. Подаци за сваки угоститељски објекат у саставу извештајне јединице уписују се у 

посебан ред. 
Колона 2 - 3. Уписују се адресни подаци угоститељског објекта.    
Колона 4. Према правилнику о категоризацији угоститељских објеката уписује се један од модалитета из списка на 2. и 3. страни  

(фуснота 1) 
Колона 6. Уписује се вредност промета од угоститељске делатности према фактурисаној реализацији (укључујући обрачунати 

ПДВ). 
Колона 7-8. Број запослених и број седишта исказује се са стањем 31.08. односно последњег дана рада објекта. Уписује се број 

особа које раде на основу уговора о запошљавању и плаћене су за свој рад. Број запослених обухвата све особе које 
се налазе на платном списку, укључујући и оне које раде код куће, приправнике, плаћене власнике и плаћене 
чланове породице, лица која су привремено одсутна, она која не раде пуно радно време, привремене и сезонске 
раднике. Не обухватају се неплаћени власници и неплаћени чланови породице, лица одсутна на неодређено време 
(дуготрајна боловања, војна служба и сл.), као и лица која раде посредством омладинских и студентских задруга. 

Ред 100 (Укупно). Уписује се укупан промет од угоститељске делатности  (укључујући ПДВ) извештајне јединице. 
 



Табела 1. ПРЕГЛЕД ПО УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА 

Стање 31. 08. Попуњава статистика 
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099 Служба заједничких послова   
 

     902 3 

100 УКУПНО:   
 

       

__________________  

1)Врста и категорија угоститељског објекта: 
111 Хотел са 5 звездица  
112 Хотел са 4 звездице  
113 Хотел са 3 звездице  
114 Хотел са 2 звездице  
115 Хотел са 1 звездицом  
191 Гарни хотел са 5 звездица  
192 Гарни хотел са 4 звездице  
193 Гарни хотел са 3 звездице  
194 Гарни хотел са 2 звездице  
195 Гарни хотел са 1 звездицом  
201 Апарт хотел са 5 звездица  
202 Апарт хотел са 4 звездице  
203 Апарт хотел са 3 звездице  
204 Апарт хотел са 2 звездице  
205 Апарт хотел са 1 звездицом  
121 Пансион са 4 звездице  
122 Пансион са 3 звездице  

123 Пансион са 2 звездице  
124 Пансион са 1 звездицом  
131 Мотел са 4 звездице  
132 Мотел са 3 звездице  
133 Мотел са 2 звездице  
134 Мотел са 1 звездицом  
140 Преноћиште (Коначиште)  
151 Туристичко насеље са 5 звездица  
152 Туристичко насеље са 4 звездице  
153 Туристичко насеље са 3 звездице  
154 Туристичко насеље са 2 звездице  
155 Туристичко насеље са 1 звездицом  
161 Апартман са 4 звездице  
162 Апартман са 3 звездице  
163 Апартман са 2 звездице  
164 Апартман са 1 звездицом  
170 Апартманско насеље 

180 Гостионица са преноћиштем  
210 Бањско лечилиште  
220 Климатско лечилиште  
310 Планинарски дом/кућа  
410 Радничко одмаралиште  
510 Дечије и омладинско одмаралиште  
520 Омладински хотели (хостели)  
610 Камп са 4 звездице  
611 Камп са 3 звездице  
612 Камп са 2 звездице  
613 Камп са 1 звездицом  
705 Ресторан (класични/специјализовани) 
706 Експрес ресторан и ресторан са самопослуживањем 
707 Млечни ресторан (питерија, бурегџиница и сл.) 
708  Студентски ресторан 
709 Кантина, раднички ресторан 
801 Кафана 

802 Крчма 
803 Коноба 
804 Бифе 
805 Бар (снек, кафе-кафић, аперитив, експресо и сл.) 
806 Ноћни бар 
807 Пицерија 
808 Пивница 
809 Посластичарница (кафе посластичарница) 
810 Печењара 
811 Ћевабџиница (грил и сл.) 
812 Национална кућа (чарда и сл.)  
813 Киоск, и сл. угост. објекти 
814 Припрема оброка (кетеринг)  
930 Бродске кабине  
940 Кола за спавање и ручавање  
990 Oстали угоститељски објекти 

 

2)
 Ознака категорије:     1 – стара ознака (без звездица);     2 – нова ознака (са звездицама);     3 – не подлеже категоризацији  



Табела 2. ПРОМЕТ ПО ВРСТАМА УСЛУГА 

 
ВРСТЕ УСЛУГА 

 

Јединица 
мере 

Количина 

Промет 
(укључујући 

обрачунати ПДВ) 
у хиљ. РСД 

а 1 2 3 

Пиво лит.   

Вино лит.   

Ракија (шљивовица, комовица, клековача и др.) лит.   

Жестока пића (пелинковац, мастика, рум, виски, коњак,ликер, џин,  
вотка, вињак и др.) 

лит.   

Воћни сокови – концентровани (сируп од малине, поморанџе и сл.) лит.   

Воћни сокови – неконцентровани (вишња, јагода, кајсија, малине, 
поморанџе и сл.) 

лит.   

Безалкохолна пића (кокта, кока-кола, пепси-кола и сл.) лит.   

Сода и минерална вода лит.   

Храна хиљ. РСД   

Напици (чај, кафа, бела кафа, млеко) хиљ. РСД   

Дуван и шибице хиљ. РСД   

Остали робни промет (сувенири, разгледнице, часописи, новине и др.) хиљ. РСД   

Остали неробни промет (коришћење гаража, изнајмљивање чамаца, 
прање рубља, фризер и др.) 

хиљ. РСД   

Ноћења број   

УКУПАН ПРОМЕТ  

УКУПНО ОБРАЧУНАТИ ПДВ  

 
Табела 2. Промет по врстама услуга. Уписују се подаци о промету (количина и вредност) и укупно обрачунатом ПДВ-у за извештајну 

јединицу у целини. Количину пића исказивати искључиво у литрима. Збир промета по врстама услуга у Таб. 2. мора да се 
слаже са укупним прометом приказаним у реду „Укупно“ Таб. 1. колона 6. 

 
 

 

 Напомена: 
 

 

 
 

Датум  ________________ 201__. године 
 

Образац попунио:  Руководилац: 
    
  (М.П.)   

(име и презиме)  (име и презиме) 
 
Контакт телефон:     /                   
 (обавезно унети и позивни број)            
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