
 

 

 Образац УГ-11П 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Републички завод за статистику 

Закон о званичној статистици 
„Службени гласник РС“, број 104/09. 

 
           Шифра истраживања: 015020 

 
 

ИСТРАЖИВАЊЕ  О  УГОСТИТЕЉСТВУ 
– за предузетнике – 

за ____ тромесечје 2016. године 
  
 

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 
                                                                                                                                 ПОПУЊАВА СТАТИСТИКА 

 А)  Пословно име   ________________________________________________________                                   
  
   

       _________________________________________________________________          
 матични број  

        
       Општина _______________________   Насеље ________________________________                 редни број  
         
                   општина  
       Улица и кућни број ________________________________  Телефон _______________          
    редни број из адресара    
          
 Б)  Матични број _______________________________ одељење  

    

    индикатор активности 
 

 

 В)  Претежна делатност  ____________________________________________________          
 претежна делатност  

         
                    тромесечје година  

 
   

   

ТАБЕЛА 1. ПРОМЕТ ПО ГРУПАМА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА (у хиљ. РСД) 

Врста 
слога 

 
УКУПНО У 

ТРОМЕСЕЧЈУ 
(4+5+6+7) 

ХРАНА И 
НАПИЦИ 

ПИЋА 
(АЛКОХОЛНА И 
БЕЗАЛКОХОЛНА) 

СМЕШТАЈ 
(НОЋЕЊА) 

ОСТАЛО 

1 2 3 4 5 6 7 

01 
Промет (укључујући 
обрачунати ПДВ) 

     

 
   

ТАБЕЛА 2. ПРОМЕТ ПО МЕСЕЦИМА (у хиљ.РСД) 

Врста 
слога 

 
УКУПНО У 

ТРОМЕСЕЧЈУ 
(4+5+6) 

У ПРВОМ МЕСЕЦУ 
ТРОМЕСЕЧЈА 

У ДРУГОМ МЕСЕЦУ 
ТРОМЕСЕЧЈА 

У ТРЕЋЕМ МЕСЕЦУ 
ТРОМЕСЕЧЈА 

1 2 3 4 5 6 

01 
Промет (укључујући 
обрачунати ПДВ) 

    

02 Обрачунати ПДВ     

 
  

ТАБЕЛА 3. БРОЈ УГОСТИТЕЉСКИХ ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 
                      - СТАЊЕ КРАЈЕМ ТРОМЕСЕЧЈА, ЗА ІІІ ТРОМЕСЕЧЈЕ КРАЈЕМ АВГУСТА - 

Врста 
слога 

 
ПОСЛОВНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ  

Укључујући матичну 

ЗАПОСЛЕНИ 
 Укључујући власника који ради 

1 2 3 4 

01 Укупно   



 

 

 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА 

 
Извештајна јединица попуњава један образац УГ-11П за све своје угоститељске пословне јединице на територији 

Републике Србије. Сви вредносни подаци се дају у хиљадама РСД, без децимала. Вредност промета укључује 
вредност пореза на додату вредност (ПДВ) који је обрачунат корисницима услуга. Предузетници који нису обвезници 
ПДВ-а уписују само податке о оствареном промету. 
 

Идентификациони подаци 
Матични број. Уписује се осмоцифрени матични број из Решења о регистрацији. 
Делатност. Уписује се назив и шифра делатности регистроване као претежнa. 
 
Табела 1. 
Промет. Уписује се књиговодствено обрачуната вредност укупног промета у тромесечју по основу извршених 

угоститељских услуга (смештај, исхрана, точење пића) и других услуга које се уобичајено обављају у угоститељству 
(превоз путника и пртљага, туристичке услуге, продаја дувана, предмета за успомену, новина и др). У вредност 
извршених услуга укључује се порез на додату вредност (ПДВ), обрачунат корисницима услуга. Као извор података за 
остварени промет користи се књиговодствена евиденција о порезу на додату вредност прописана Законом о порезу на 
додату вредност. 

 
Под напицима се подразумевају: чај, црна кафа, бела кафа, какао, млеко. 
У групу пића спадају алкохолна и безалкохолна пића: пиво, вино, ракија, жестока пића и ликери, природни воћни 

сокови, сода вода и минерална вода, кока кола, пепси кола, швепс и сл. 
У групи "Остало" исказује се вредност пружених робних и неробних услуга као што су: продаја дувана, шибица, 

новина, сувенира, часописа, коришћење гаража, изнајмљивање дворана, прање и пеглање рубља, превоз гостију и 
пртљага и сл. 

 
Табела 2. 
Промет по месецима. Уписује се вредност укупног промета, укључујући обрачунати порез на додату вредност 

(ПДВ) за извештајно тромесечје и по месецима. Вредност промета, укључујући обрачунати ПДВ у овој табели (кол. 3) 
мора бити идентичан вредности промета у табели 1 (кол. 3). 

 
Табела 3. 
Угоститељска пословна јединица је угоститељски објекат који у пословном, грађевинском и функционалном 

погледу чини заокружену целину или у оквиру шире грађевинске целине има издвојен простор и пословну 
функционалност за обављање угоститељске делатности. 

Запослени. Број запослених представља број особа које раде код предузетника и које имају уговор 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, власнике који раде и плаћене чланове породице, лица која су привремено одсутна, она 
која не раде пуно радно време, као и привремене и сезонске раднике. Не обухватају се неплаћени чланови породице, 
лица одсутна на неодређено време (дуготрајна боловања, војна служба и сл.) као и лица која раде посредством 
омладинских и студентских задруга. 

 
 

Напомена: 
 
 
 
 
 
 

 
Датум  ________________ 201___. године 
 

Образац попунио: Руководилац: 
    
    

(име и презиме) 

(М.П.) 

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

 

 
Штампано у Републичком заводу за статистику 

www.stat.gov.rs 


