
 
 Образац Ц-31 K

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

Републички завод за статистику  

Уредба о утврђивању појединих  
статистичких истраживања,  

„Службени гласник РС“, број 110/2009. 
 

          Шифра истраживања: 006150 
 

Република      
     
Град (место)     
     
 2 0 1 0   

 
Обавеза давања података темељи се на члану 26. а казнене одредбе за одбијање давања података или давање 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. 

 

 
 

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ЦЕНАМА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА  
У кафеима, баровима и киосцима 
на дан                          2010. године 

 
 

Цене снима статистичар једанпут месечно од 18. до 21.  у месецу, према Упутству за снимање цена у кафеима и киосцима.  
Образац се попуњава и доставља Републичком заводу за статистику до 23. у месецу. 

 
цене у РСД (и парама) 

Угоститељска услуга Објекат (редни број из адресара) 
Шифра 

Шифра објекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 11.1.1.2       Кафеи, барови  

9751 Пиво домаће, у флаши 0,33 l  (МБ, Лав ...)             
9752 Пиво домаће, у флаши 0,5 l (МБ, Лав, ...)            

9753 Пиво увозно, флашица или лименка 033 l 
 (Tuborg, Laško, Heineken ...)           

9771 Вино, чаша 0,20 l            
9781 Виски, чаша 0,03 l             
9782 Пелинковац, чаша 0,03 l           
9783 Водка, чаша 0,03 l           
9812 Густи воћни сок, флашица           
9813 Безалкохолно газирано пиће, флашица           
9814 Безалкохолно газирано пиће, лименка 0,33 l           
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цене у РСД (и парама) 
Угоститељска услуга Објекат (редни број из адресара) 

Шифра 
Шифра објекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

9815 Минерална вода, газирана, флашица 0,33 l или 0,25 l           
9816 Минерална вода, негазирана, флашица  0,5 l           
9851 Кафа, еспресо           
9852 Капућино           
9853 Нес кафа са млеком           

11.1.1.3   Киосци 
9614 Пљескавица у лепињи, око 100 грама, комад               
9612 Пица,  парче            
9613 Сендвич,  кифла, класичан (сир, шунка), комад             
9681 Палачинке (Еуро крем, плазма), комад            

 
 

УПУТСТВО ЗА СНИМАЊЕ ЦЕНА Ц-31 К 
 

1. Цене се снимају у изабраним угоститељским објектима једном месечно,  од 18-21 у месецу 
2. Цене се преписују из ценовника за јединицу мере која је наведена у упитнику 
3. Цене у кафићима се снимају за услугу за столом, уз послужење конобара. У цену је укључен порез на додату вредност 
4. Цена у киосцима је цена за производе који се носе (без услуге у киоску ако постоји и ако се посебно наплаћује)  

                              
Oбјашњења о променама цена: 
 

 
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 


