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ПРЕДМЕТ:

Предмет овог упутства је дефинисање начинa формирања
ресторанских и угоститељско-репрезентативних услуга.
2.

ИЗДАЊЕ: 02

цена

угоститељско-

ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ:

Ово упутство примењују сви запослени у сектору за угоститељске услуге.
3.

ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ:

 QМS („Quality Management System”) – Систем управљања квалитетом;
 ISMS („Information Security Management System”) – Систем управљања безбедношћу
информација;
 HACCP („Hazard Analysis Critical Contorl Point“) – Систем анализе ризика и
контролних тачака
 Систем менаџмента - Управљачки систем или системи који се заједно
имплементирају и на који се односи ова процедура (нпр: ISO 9001:2015, ISO
27001:2013, HACCP систем).
 Екстерни документ – Сваки документ спољног порекла (закони, стандарди,
уредбе…);
4.

ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА:

Интерна:
- Процедура ПРУЖАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА

5.

ОПИС УПУТСТВА

5.1.
Продајна цена хране за угоститељско-ресторанске и угоститељскорепрезентативне услуге у пословним зградама републичких органа и објектима за
репрезентацију формира се на следећи начин:
На набавну цену намирница из важећих уговора о набавци, а у складу са постојећим
нормативом додаје се 5% на име ПВЦ и папирне галантерије. На овако формирану цену
обрачунава се ПДВ по стопи од 20%.
5.2.
Продајна цена пића, топлих и хладних напитака је јединствена за све
угоститељске јединице у пословним зградама републичких органа и објектима за
репрезентацију и формира се на следећи начин:
Документ је важећи и у електронској форми без потписа!
Забрањено је неовлашћено умножавање и неконтролисана дистрибуција!
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На набавну цену пића и намирница за топле и хладне напитке из важећих уговора о
набавци, а у складу са јединицом мере и нормативом додаје се 5% на име ПВЦ и
папирне галантерије. На овако формирану цену обрачунава се ПДВ по стопи од 20%.
Изузетак у односу на тачку 2. алинеја 1. овог решења су продајне цене страних и
домаћих жестоких алкохолних пића, вина (бела, црна и стона) и пива које се формирају
на следећи начин:
На набавну цену пића из важећих уговора о набавци обрачунава се ПДВ по стопи од
20%.
Образложење
Одлуком о Управи за заједничке послове републичких органа у члану 2. тачка 9)
прописано је да Управа врши послове пружања угоститељских услуга у пословним
зградама републичких органа и објектима за репрезентацију, а у члану 3. став 4.
Одлуке да ове послове и услуге Управа врши уз накнаду према ценовнику који утврђује
директор Управе.
У Извештају о извршеној ревизији система утврђивања продајних цена у Сектору за
угоститељске услуге број 030-03-1310/2012-09 од децембра 2012. године, једна од
препорука Интерне ревизије је да се донесе интерни акт који ће прецизно дефинисати
начин утврђивања продајних цена свих производа угоститељских услуга. У главном
делу Извештаја Интерне ревизије 2.1. Методологија израде ценовника наведено је да се
цене формирају тако што се на набавну цену одређеног производа обрачунава
одговарајућа стопа ПДВ-а, а за одређене производе цена се формира тако што се на
набавну цену додаје 5% на име трошкова ПВЦ-а и папирне галантерије и на тако
формирану цену обрачунава се одговарајућа стопа ПДВ-а.
Одредбама члана 9. став 2. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник
РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07 и 93/12) прописано је, између осталог, да
су Република и њени органи, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе,
као и правна лица основана законом, односно актом органа Републике, територијалне
аутономије или локалне самоуправе обвезници ПДВ-а за промет добара и услуга из
делокруга органа, односно у циљу обављања послова државне управе, за које би
изузимање од обавезе могло да доведе до нарушавања конкуренције ако промет добара
и услуга осим Републике, органа и правних лица врши и друго лице, као и за промет
добара и услуга изван делокруга органа, односно ван обављања послова државне
управе. У члану 23. истог Закона прописано је да општа стопа ПДВ-а за опорезиви
промет добара и услуга или увоз добара износи 20%.
Одлуком Народне банке Србије о повлачењу из оптицаја кованог новца
апоена од 50 пара („Службени гласник РС“, број 90/07), у готовински платни промет
Документ је важећи и у електронској форми без потписа!
Забрањено је неовлашћено умножавање и неконтролисана дистрибуција!
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уведена је категорија заокруживања цена, те је на тај начин потребно и заокруживати
цене у ценовницима пића, јела и посластица угоститељско-ресторанских и
угоститељско-репрезентативних услуга.
На основу горе наведеног утврђена је методологија формирања продајних
цена хране и пића у Сектору за угоститељске услуге Управе за заједничке послове
републичких органа у складу са Нормативом број: 030-10-3799/2012-01 и Нормативом
број: 030-10-3876/2012-01 од 28. децембра 2012. године.

6.

ЗАПИСИ

Из овог упутства не проистичу додатни записи.
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