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МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ЦЕНАМА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА 
за месец                             2010. године 
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2. Град (место)   Година и извештајни месец
     
     11
3. Објекат      Р
     
     13
   Град (место)
     
     14
4. Категорија    Објекат
     
     15
    Категорија
     
     17
    Редни број
      
 

Цене снима статистичар једанпут месечно од 18. до 20. у месецу, према Упутству за снимање цена. Образац се попуњава у два 
примерка од којих се један доставља Републичком заводу за статистику до  21. у месецу. 

 

Шифра Угоститељска услуга Јединица 
мере 

Цена на дан снимања  у
РСД (и парама) 

Примедбе о квалитету јела и 
величини порције 

1 2 3 4 5 

080121101 Пресована шунка порција   

080121102 Мешана закуска порција   

080121103 Руска салата  порција   

080121104 Јаја у мајонезу порција   

080121111 Шунка са јајима порција   

080121112 Омлет са сиром порција   

080121113 Кајгана од три јаја порција   

080121121 Говеђа супа порција   

080121122 Парадајз чорба порција   

080121123 Чорба од поврћа  порција   



 2

Шифра Угоститељска услуга Јединица 
мере 

Цена на дан снимања  у
РСД (и парама) 

Примедбе о квалитету јела и 
величини порције 

1 2 3 4 5 

080121201 Кувана говедина са гарнирунгом  порција   

080121202 Говеђи гулаш  порција   

080121203 Кромпир пире са фашираном шницлом  порција   

080121204 Телећи перкелт  порција   

080121205 Српски пасуљ са месом порција   

080121206 Ђувеч са свињским месом порција   

080121207 Телећи пилав (ризото) порција   

080121208 Боранија са месом порција   

080121209 Сарма (од киселог купуса, зеља, виновог 
лишћа и др) 

порција   

080121210 Пиле у супи порција   

080121301 Јагњеће печење порција   

080121302 Прасеће печење порција   

080121303 Свињско печење порција   

080121304 Телеће печење порција   

080121305 Пилеће печење порција   

080121311 Ћевапчићи комад   

080121312 Ражњићи жица   

080121321 Бечка шницла порција   

080121322 Натур шницла порција   

080121401 Рестован кромпир порција   

080121402 Пасуљ - вариво порција   

080121403 Мешано поврће порција   

080121404 Грашак у зрну порција   

080121405 Макарони порција   

080121406 Пиринач порција   

080121407 

Ва
ри
ва

 

Пржен кромпир (помфрит) порција   

080121501 Кромпир салата порција   

080121502 Мешана салата порција   

080121503 Зелена салата порција   

080121504 Парадајз салата порција   

080121505 Цвекла салата порција   

080121506 

С
ал
ат
е 

Купус салата порција   
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Шифра Угоститељска услуга Јединица 
мере 

Цена на дан снимања  у
РСД (и парама) 

Примедбе о квалитету јела и 
величини порције 

1 2 3 4 5 

080121601 Хлеб, бели и полубели парче   

080121602 Хлеб, црни парче   

080121603 Лепиња ком.   

080121701 Палачинке комад   

080121702 Торта парче   

080122101 Пиво, флаша 1/2 l   

080122102 Вино обично, стоно, око 11 млг. l   

080122103 Ракија љута, око 40о 0,5 dcl   

080122105 Вињак (са содом) 0,5 dcl   

080122106 Домаћи бренди (коњак) 0,5 dcl   

080123101 Сода - вода 1/2 l   

080123102 Минерална вода l   

080123111 Газирани воћни сок 2 dcl   

080123112 Лимунада (од свежег лимуна) 2 dcl   

080123113 Pepsi cola, Coca cola, Tonic 2 dcl   

080123121 Кафа турска шоља 
(џезвица)   

080123122 Кафа espresso шоља   

080123131 Чај са лимуном шоља   

080124101 Са 1 креветом без купатила, вода 
у соби, соба бр......   

080124102 Са 2 кревета без купатила, вода у 
соби, за 1 кревет, соба бр....   

080124103 Са 1 креветом са купатилом (када 
или туш), соба бр.....   

080124104 

за  домаће 
госте 

Са 2 кревета са купатилом (када 
или туш), за 1 кревет, соба бр....   

080124201 Са 1 креветом без купатила, вода 
у соби, соба бр......   

080124202 Са 2 кревета без купатила, вода у 
соби, за 1 кревет, соба бр....   

080124203 Са 1 креветом са купатилом (када 
или туш), соба бр.....   

080124204 

Ц
ен
е 
пр
ен
оћ
иш

та
 з
а 
је
дн
у 
ос
об
у 

(с
а 

до
ру
чк
ом

) у
 х
от
ел
им

а 

за   стране 
госте 

Са 2 кревета са купатилом (када 
или туш), за 1 кревет, соба бр....   

 

 

Објашњења о променама цена: 
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УПУТСТВО ЗА СНИМАЊЕ ЦЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА 

(ОБРАЗАЦ Ц-31) 
 

Цене угоститељских услуга обухватају цене јела, пића и преноћишта, а снимају се у изабраним  
хотелима (који имају у саставу ресторан), класичним ресторанима, експрес ресторанима и ресторанима са 
самопослуживањем. Цене јела и пића се снимају у сваком изабраном објекту а  цене преноћишта у хотелима. 

Цене јела и пића се преписују из јеловника за ручак (не за вечеру) који важи на дан снимања цена. 
Ако тог дана у јеловнику нема неког од јела за које се снима цена, треба уписати цену од претходног дана, 
односно последњу цену када је јело било на јеловнику. 

Цене јела и пића се снимају за одређену јединицу мере, која је наведена на обрасцу. 

Цене преноћишта се снимају увек за једну особу и увек у истим собама типа једнокреветних и 
двокреветних, са купатилом и без купатила. Да би се обезбедило снимање цена преноћишта увек у истим 
собама сниматељ треба да забележи бројеве соба у којима ће снимати цене. Цена преноћишта обухвата и 
боравишну таксу а добија се од рецепционера. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум   2010. године   

   
Цене снимио и образац припремио: 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 

 
 


