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МЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ТУРИСТИМА И НОЋЕЊИМА (ТУ-11)

ПРАВНИ ОСНОВ
Статистичка активност спроводи се у складу са Законом о статистици Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 85/03) и Статистичким програмом
Републике Српске за период 2013-2017. година.

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ
ЦИЉ И САДРЖАЈ
Циљ ове статистичке активности јесте мјесечно прикупљање података о броју долазака и
ноћења домаћих и страних туриста, начина и сврхе путовања истих, те евидентирање
података о смјештајним капацитетима и о њиховој попуњености.
ЈЕДИНИЦЕ ПОСМАТРАЊА / ИЗВЈЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Сви пословни субјекти који су према главној дјелатности регистровани да обављају
дјелатности из подручја I – КД БиХ 2010, као и сви пословни субјекти који су према
главној дјелатности регистровани у другим дјелатностима (индустрија, грађевинарство,
трговине, итд.), али обављају дјелатност смјештаја.
ОБУХВАТ
Мјесечним извјештајем о туристима и ноћењима обухваћена су свa угоститељскa и друга
предузећа, пословни субјекти и организације које пружају услуге смјештаја гостима.
Обухватом нису укључене агенције које се баве посредовањем у туризму и
некомерцијални смјештај у кућама и становима.
МЕТОД И ВРИЈЕМЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА
Прикупљање података у оквиру ове статистичке активности обавља се извештајном
методом. Периодика истраживања је мјесечна.
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ОБАВЕЗА ЗАШТИТЕ ПОВЈЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Објављују се подаци о доласцима и ноћењима домаћих и страних туриста (по земљама
пребивалишта), по врсти туристичких мјеста и према класификацији дјелатности, а за
ниво Републике Српске. Повјерљиви подаци су заштићени у складу са члановима 25. и 27.
Закона о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
85/03) и у складу са Правилником о заштити повјерљивих података.
ДЕФИНИЦИЈЕ ОСНОВНИХ ОБИЉЕЖЈА - ИНДИКАТОРА
Туризам представља активност лица која путују у мјеста изван свог уобичајеног мјеста
боравка и бораве у њима најдуже до годину дана без прекида, а ради одмора, послова и из
других разлога који се не односе на обављање неке активности које плаћа мјесто посјете.
Посјетилац је свако лице које путује у неко мјесто изван своје уобичајене околине на
период који не прелази 12 узастопних мјесеци, а главна сврха путовања није обављање
неке активности коју плаћа мјесто посјете. У зависности од дужине боравка посјетиоци се
дијеле на туристе и излетнике.
Туристом се сматра свако лице које путује у неко мјесто изван свог пребивалишта и
проведе најмање једну ноћ у угоститељском или неком другом објекту за смјештај
гостију, а мотиви боравка могу бити: одмор, послови (конгреси, сајмови и изложбе,
мисије међународних организација и сл.), здравље, учествовање у спортским догађајима
и сл.
Доласци су дефинисани као број гостију који бораве једну или више ноћи у смјештајном
објекту у посматраном периоду. Обухватају се и дјеца, без обзира на узраст. Не обухватају
се гости који стално станују у објекту (особље објекта, власник објекта и чланови
његовог домаћинства и сл.), као ни лица која имају статус избјеглице.
Број долазака не одговара броју лица која путују. Једно лице може да путује више пута у
току године и сваки пут се његов долазак региструје у смјештајном објекту у коме
борави. Такође, једно лице може у току једног путовања да посјећује више мјеста и у
сваком објекту у коме борави током тог путовања региструје се његов долазак.
У Мјесечном извјештају исказан је број долазака и остварени број ноћења туриста, а не
број туриста.
Ноћења су представљена бројем ноћења које остваре гости у смјештајном капацитету.
Земља пребивалишта је дефинисана као земља у којој гост/гошћа има стално
пребивалиште и живи на пријављеној адреси становања.
Домаћи турист је свако лице са пребивалиштем у Босни и Херцеговини и Републици
Српској, које у неком мјесту у земљи изван мјеста свог пребивалишта проведе најмање
једну ноћ у угоститељском или другом објекту за смјештај гостију.
Страни турист је свако лице са пребивалиштем изван Босне и Херцеговине, а које
привремено борави у Републици Српској и које проведе најмање једну ноћ у
угоститељском или другом објекту за смјештај гостију.
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Туристичким мјестом се сматра оно које испуњава сљедеће основне услове:
- атрактивне (природне љепоте, љековити извори, културно-историјски споменици,
разне културне, забавне и спортске приредбе итд.),
- комуникативне (могућност приступа, саобраћајне везе и сл.),
- рецептивне (објекти за смјештај и уз њих потребни пратећи објекти за пружање разних
услуга – трговинских, занатских, ПТТ услуга и сл., као и паркови, купалишта, шеталишта
и др.).
Бањска мјеста су она мјеста код којих је љековитост термалних или минералних вода и
осталих геолошко-минеролошких састојака, научно-медицински или емпиријски
утврђена и која имају одговарајуће објекте са уређајима за лијечење и опоравак
посјетилаца.
Планинска мјеста су углавном она мјеста која се налазе изнад 500 метара надморске
висине, или леже у територијалном оквиру неке планине.
Остала туристичка мјеста су друга мјеста која посједују атрактивне факторе (нпр.
климатске, затим културно-историјске споменике и сл.), ријечна и језерска мјеста и др., а
која се не могу разврстати у напријед наведена мјеста.
Остала мјеста су сва остала мјеста која се не могу разврстати ни у једну од претходних
група, а располажу угоститељским објектима за смјештај.
Објекти за смјештај су угоститељски објекти у којима се претежно пружају услуге
смјештаја, као и објекти установа здравствене заштите у којима пацијенти бораве ради
медицинске рехабилитације коришћењем првенствено природних чинилаца. То су:
хотели, мотели, пансиони, преноћишта, гостионице, бањска и климатска љечилишта,
планинарски домови и куће, омладинска и дјечија одмаралишта и остало.
Број соба обухвата собе које су расположиве за изнајмљивање гостима са стањем крајем
мјесеца, односно са стањем посљедњег дана у мјесецу када је цио објекат био отворен.
Апартман је приказан као једна соба.
Лежаји обухватају сталне и помоћне лежаје. Стални лежаји су кревети и други лежаји за
спавање који су инсталирани у соби и припадају редовној опреми собе. Кревет за двоје се
рачуна као два кревета. Помоћни лежаји су кревети и други лежаји за спавање који не
чине редовну опрему собе, већ се накнадно уносе у собу ради повећања капацитета у току
главне туристичке сезоне или на захтјев госта, као и лежаји који се већ налазе у соби, а
користе се првенствено за поподневни одмор гостију или за сједење током дана.
Од 2013. године, у Мјесечном извјештају о туристима и ноћењима прати се само
расположиви број сталних лежаја.
УСАГЛАШЕНОСТ СА МЕЂУНАРОДНИМ ПРЕПОРУКАМА И СТАНДАРДИМА
Мјесечни извјештај о туристима и ноћењима је усаглашен са међународним препорукама
и прописима (Regulation (EU) No 692/2011, од 6. 7. 2011. године.).
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ОРГАНИЗАЦИЈА СПРОВОЂЕЊА
ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАТИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ
Одговорни произвођач мјесечних података о доласцима и ноћењима туриста, и
смјештајним капацитетима је Републички завод за статистику Републике Српске.
Прикупљање података се обавља у Подручним јединицама Завода, док се унос и обрада
података врши у Одјељењу услужних статистика Завода.
ОБАВЕЗНОСТ ДАВАЊА ПОДАТАКА
Извјештајне јединице су дужне да достављају податке Републичком заводу за статистику
Републике Српске у складу са Законом о статистици Републике Српске.
ПЕРИОДИКА СПРОВОЂЕЊА

Извјештајна јединица је дужна да достави податке Подручној јединици Републичког
завода за статистику до 7. у мјесецу за претходни мјесец.
ИНСТРУМЕНТАРИЈУМ
За спровођење ове статистичке активности користи се упитник „Мјесечни извјештај о
туристима и ноћењима“, (ТУ-11) са упутством за попуњавање.

ПУБЛИКОВАЊЕ
Подаци се публикују за ниво Републике Српске у облику мјесечних саопштења, 27 дана по
истеку референтног мјесеца.
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