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Извод 
  

Калкулација и цена су веома важни елементи у сегментацији тржишта и пози-
ционирању производа и услуга у угоститељству. Зато угоститељи морају узети у 
обзир све факторе који утичу на цену као што су: циљеви фирме, осетљивост пот-
рошача, спољни фактори, владини прописи, трендови у демографији и обрасцима 
потрошње, економски услови, технолошки напредак, промене у конкурентном 
окружењу. Све наведено и много тога скривеног утиче на цену угоститељског 
производа. За сваки гастро производ који ће бити у понуди и продаји обавезно је 
направити калкулацију и формирати цену. Калкулација је методолошки рачунски 
поступак формирања цене јела. Утврђивање цена је саставни део пословања сва-
ког угоститељског предузећа. Калкулација и цена су саставни део маркетинг мик-
са и користе се у предузетништву како би се издвојили специфични и ограничени 
ресурси и тако директно утицало на приход. Остале три компоненте тржишног 
микса, промоција, производ и дистрибуција, стварају вредност и јављају се у ком-
панијском билансу успеха као расходи.  

Кључне речи: калкулација, цена, ПДВ, гастро производ, маржа, прерачунати 
ПДВ, набавна цена, продајна цена 
 
 

Увод 
 

Калкулација и цена су алат фирме за успостављање вредности, а то утиче на 
део прихода у билансу успеха. Цена је најлакша компонента маркетинг микса, да 
се промени и директно утиче на приход. Због тога фирме треба да уложе много 
напора да формулишу своје стратегије у одређивању цена. Основа сваке цене је 
добро урађена калкулација. Цена се може дефинисати као вредност предвиђена за 
неки производ или услугу намењена тржишту потрошача. Разне чињенице су по-
везане са ценом у угоститељству, као што су: накнада, обука, премије итд. У угос-
титељском послу важно је запамтити циљ концепта размене. Другим речима гост 
и продавац морају бити међусобно задовољни. Стратегија калкулација и цена ин-
тегрише маркетинг и финансије у покушају да створе атмосферу обостраног задо-
вољства. Атрибути производа и услуга су у комбинацији са калкулацијом и це-
ном, како би обезбедиле довољно вредности да задовоље купца и фирми омогуће 
да покрије трошкове и направи адекватан профит. Одлука о цени гастро произво-
да и услуга остаје кључна компонента маркетинг микса и позиционирања произ-
вода и услуга. Калкулација и продајна цена је континуирани процес који констан-
тно потражује јасно разумевање тржишта и његовог окружења. Динамичка при-
рода тржишта и његовог окружења ствара велики изазов, чак и за најискусније 
менаџере. У угоститељској делатности је најбоље да се прихвати систематски 
приступ формирању цена, који укључује успостављање циљева о цени у складу са 
општим циљевима фирме, оцењујући осетљивост потрошачких цена и праћење 
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конкурентног спољног окружења. Многи могући циљеви израде калкулација и 
формирања цена у угоститељству могу се сврстати у неколико категорија, које се 
односе на финансијске перформансе, обим, конкуренцију и имиџ. Истраживања 
која сам спровео са студентима ВХШ, указују да су калкулације и формирање це-
на слаба тачка већине угоститеља која значајно утиче на њихову профитабилност. 

 
 

Продајна цена гастро производа 
 

За сваки гастро производ који ће бити у понуди и продају обавезно је направи-
ти калкулацију и формирати цену. Калкулација је методолошки рачунски посту-
пак формирања продајне цене јела. Утврђивање цена је саставни део пословања 
сваког угоститељског предузећа. 

Продајна цена је цена по којој се обавља продаја производа и услуга. На ту 
цену утиче више фактора. Најзначајнији фактор је набавна цена. Набавна цена је 
једнака суми свих набавних (фактурних) трошкова намирница које су према де-
финисаном нормативу утрошене за припрему гастро производа. Сем тих трошко-
ва, постоје и зависни трошкови набавке , на пример, цена доставе утрошених на-
мирница, трошкови осигурања, амбалаже и губитака приликом транспорта. Нa 
формирање продајне цене утичу и губици који су настали због појава отпада и 
губици због појава калирања. У угоститељству постоје посебни нормативи за ко-
личину кала и растура у току обраде и чувања намирница. На продајну цену тако-
ђе утичу трошкови пословног простора, утрошене електричне енергије и воде, 
помоћних материјала за одржавање хигијене, амортизације основних средстава, 
бруто зараде запослених, трошкови менаџмента, продаје, маркетинга и сви други 
трошкови који су у вези са набавком, складиштењем, производњом, чувањем до 
употребе, сервирањем, декорисањем и продајом гастро производа. Ту се може 
узети у обзир и рабат на набавну цену намирница, тј. вредност за коју се умањује 
набавна цена. То умањење могу да одобре добављач или произвођач. На крају, 
али веома важно, продајна цена садржи и износ зараде тј. акумулације или плани-
рану добит. 

Основа за састављање калкулације су: нормативи, стандард набавке, стандар-
дни рецепт, стандардна спецификација трошкова, стандардни трошкови порције, 
стандардна величина порције. Наведени стандарди рецепта са другим факторима 
утичу на формирање цена. Oвакав начин формирања цене заснива се на суми свих 
трошкова плус доходак, тако да тај општеприхваћени метод има назив „Трошкови 
плус доходак“. 

Узимање у обзир свих трошкова који индиректно утичу на продајну цену гас-
тро производа је врло комплексан посао. То је разлог што се за калкулацију цена 
гастро производа најчешће користи метод калкулације са применом марже. 

Овај метод је најсличнији методу фактора који се користи у западним земљама. 
Уколико је изражена у новчаним јединицама, маржа у угоститељству представља 
разлику између продајне цене конкретног гастро производа и набавне цене основ-
них намирница потребних за производњу тог производа. Уколико је изражена у 
процентима, тада маржа у угоститељству представља процентуално изражен из-
нос свих трошкова који се при калкулацији гастрономских производа додаје на 
набавну цену. Маржа у угоститељству представља разлику између продајне цене 
и набавне цене основног материјала потребног за производњу конкретног угости-
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тељског производа. Маржа није само добит, већ се из ње покривају сви додатни 
трошкови и акумулација. Калкулација хране се може вршити за поједине јединице 
јела или за групу јела. 

Погрешно израчуната или погрешно утврђена маржа има директне последице 
на пословање угоститељске организације. Премала маржа утиче на то да не могу 
бити покривени сви трошкови, док превелика маржа утиче на високу цену произ-
вода, неконкурентност на тржишту, те слабу продају. Све то директно доводи до 
финансијских губитака. 

У тржишној привреди менаџмент слободно формира цену, најчешће тако што 
одреди висину марже у процентима, и евентуално попуст. При томе он узима у 
обзир све трошкове, пословну политику, куповну моћ потрошача, сезону посло-
вања, стил и спремност потрошача да плате извесну цену, гастро-трендове, кон-
куренцију и друго. 

На тако формирану продајну цену треба додати порез на додату вредност 
ПДВ, тј. порез на промет добара и услуга. ПДВ је општи порез на потрошњу који 
се обрачунава и плаћа на испоруку добара и пружање услуга, као и на увоз доба-
ра. Пореска стопа ПДВ-а је законски одређена (у процентима) у свакој држави. За 
услуге пружања хране и пића као и за промет већине добара и услуга у нашој зе-
мљи стопа ПДВ је 20%, а приход од ПДВ-а припада буџету Републике Србије. 

 
Израчунавање динарске вредности марже и израчунавање продајне цене 
 

Да би објаснили израчунавање марже и продајне цене за конкретно јело или 
групу јела, могу се увести следеће ознаке:  

NC – Набавна цена; 
PC1 – Продајна цена (без ПДВ-а); 
МP – Маржа у процентима; 
MNJ – Маржа у динарима; новчаним јединицама 

Пошто маржа представља процентуално изражен износ, одатле следи да je за 
израчунавање динарске вредности марже потребно познавање основних елемена-
та процентног рачуна. Следе примери примене у калкулацији посластица. 

 
ПРИМЕРИ: 
1. Уколико је набавна цена основног материјала утрошеног за производњу неке 

посластице једнака 120 динара, и ако је одлучено да маржа у процентима за ту 
посластицу буде 160%, израчунати динарску вредност марже. Затим израчуна-
ти продајну цену (без ПДВ-а). 

 
Решење:   
Набавна цена је NC=120 динара.  
Mаржа у процентима је MP=160%. 

Маржa у динарима је 19260,1120
100

160
120%160120 M  динара. 

Продајна цена (без ПДВ-а) PC1 се израчунава тако што се на набавну цену дода 
маржа у динарима.  
Дакле, 312192120PC1  MNC  динара. 
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2. Нека је набавна цена за чоколадну торту 2256 динара. Ако је одлучено да мар-
жа буде 140%, израчунати маржу у динарима и продајну цену (без ПДВ-а). 

Решење:   
NC=2256 динара 
MP=140% 

Маржа у динарима je 40,315840,12256
100

140
2256%1402256  MpNCM  

тј. M=3158,40 динара. 
Продајна цена (без ПДВ-а) je 40,541440,315822561  MNCPC  

тј. PC1=5414,40 динара. 

 

3. Нека су набавне цене (по фактури добављача) и количина утрошених намирни-
ца (по нормативу) за савијачу са јабукама дате табеларно. 

Ако је одлучено да маржа износи 160%, израчунати набавну цену посластице, 
маржу у динарима и продајну цену без ПДВ-а. 

По фактури добављача По нормативу 
Ред. 
број 

Назив 
намирница 

Јединица 
мере 

(набавка) 

Јединична 
цена 

Количина 
утрошених 
намирница 

Јединица 
мере 

(утрошено) 

1 брашно kg 60,00 500 г 

2 уље l 172,00 50 мл 

3 со kg 80,00 8 г 

4 вода l 0,00 2 дл 

5 јабуке kg 125,00 500 г 

6 шећер kg 120,00 150 г 

7 суво грожђе kg 325,00 50 г 

8 слатке презле kg 450,00 50 г 

9 цимет кесица 10 g 20,00 2 кесица 10 г 

10 ванилин шећер кесица 10 g 15,00 2 кесица 10 г 

11 шећер у праху kg 650,00 50 г 
 

Решење: Познате су јединичне цене али цене утрошених намирница нису познате, 
па их треба израчунати. Набавна цена ће потом бити израчуната као сума тако 
добијених вредности.1 

На пример, цена шећера је 120 динара по килограму, а утрошено је 150 грама. 
Тачна цена утрошеног шећера се не добија множењем цене 120 и количине 150. 
Зашто? Зато што јединице мере набавке и јединице мере утрошеног нису једнаке. 
Набавка шећера изражена у килограмима, а утрошена количина у грамима. Пошто 
килограм садржи 1000 грама, следи да је однос тих јединица мера једнак 1000. 
Због тога, при израчунавању, производ цене и количине треба поделити са 1000.  

 

                                                 
1 Напомена: ознака * биће користишћена као ознака за множење, због примера са применом рачунара. 
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Цена утрошеног шећера је једнака  18,00150/1000)(120  динара тј.  

 
[јединична цена] * [количина] 

[Цена утрошеног шећера] = 
[однос јединица мера] 

 
Уколико за сваку намирницу одредимо однос јединице мере (набавке) и једи-

нице мере (утрошеног), можемо претходној табели додати још једну колону са 
односима тих мера, а затим једноставно израчунати цене утрошених намирница 
према обрасцу: 

[јединична цена] * [количина] 
[Цена утрошене намирнице] = 

[однос јединица мера] 
 

Може се креирати следећа табела: 

По фактури 
добављача 

По нормативу 

Ред. 
број 

Назив 
намирнице 

Јединица 
мере (на-

бавка) 

Јединич. 
цена 

Количина 
утрошених 
намирница 

Јединица 
мере 

(утроше-
но) 

Однос 
једи-
ница 
мера 

Цена  
утрошених 
намирни-

ца 

1 брашно kg 60,00 500 g 1000 30,00 

2 уље l 172,00 50 ml 1000 8,60 

3 со kg 80,00 8 g 1000 0,64 

4 вода l 0,00 2 dl 10 0,00 

5 јабуке kg 125,00 500 g 1000 62,50 

6 шећер kg 120,00 150 g 1000 18,00 

7 
суво 
грожђе 

kg 325,00 50 g 1000 16,25 

8 
слатке 
презле 

kg 450,00 50 g 1000 22,50 

9 цимет 
кесица 10 
g 

20,00 2 
кесица 

10 g 
1 40,00 

10 
ванилин 
шећер 

кесица 10 
g 

15,00 2 
кесица 

10 g 
1 30,00 

11 
шећер у 
праху 

kg 650,00 50 g 1000 32,50 

 
Сума цена утрошених материјала даје набавну цену NC=260,99 динара. 
Маржа (у процентима) износи МР=160%. 

 
Маржа у динарима je 58,41760,199,260%16099,260  MpNCM  

динара. 

Продајна цена (без ПДВ-а) je 57,67858,41799,2601  MNCPC  дина-

ра. 
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Задатак је могао бити решен и на следећи начин: 
Све количине утрошених намирница најпре конвертујемо у исту јединицу мере 
као што је у набавци. Тако добијемо да је количина утрошених намирница за 
брашно 0,500 кг уместо 500 г, за уље 0,050 литара, со је 0,008 кг и тако даље. Тада 
се може креирати следећа табела: 

 

Ред. 
број 

Назив 
намирнице 

Јединица 
мере 

Јединична 
цена 

Количина 
утрошених 
намирница 

Цена  
утрошених 
намирница 

1 брашно kg 60,00 Дин. 0,500 30,00 Дин. 

2 уље l 172,00 Дин. 0,050 8,60 Дин. 

3 со kg 80,00 Дин. 0,008 0,64 Дин. 

4 вода l 0,00 Дин. 0,200 0,00 Дин. 

5 јабуке kg 125,00 Дин. 0,500 62,50 Дин. 

6 шећер kg 120,00 Дин. 0,150 18,00 Дин. 

7 суво грожђе kg 325,00 Дин. 0,050 16,25 Дин. 

8 слатке презле kg 450,00 Дин. 0,050 22,50 Дин. 

9 цимет кесица 10 g 20,00 Дин. 2,000 40,00 Дин. 

10 ванил шећер кесица 10 g 15,00 Дин. 2,000 30,00 Дин. 

11 шећер у праху kg 650,00 Дин. 0,050 32,50 Дин. 
 

Овај начин је уобичајен у пракси. Предност су: једноставније формуле за изра-
чунавање цена и мањи број колона у табели. Недостатак је тај што се количине 
утрошених намирница не записују исто као у нормативу, али и тај што при изра-
чунавању може лако доћи до грешке. На пример, ако се као јединица мере у фак-
тури (набавка) појави кесица 15 г, а количина утрошених намирница у нормативу 
буде 5 г, тада количина утрошених намирница у овој табели не би била 0,005 кг 
(јер би то била грешка) већ приближно 0,333 – јер је утрошена трећина кесице. 
Уколико је набављено 250 г маргарина, а утрошено 50 г, за количину утрошених 
намирница за маргарин у оваквом решењу, треба уписати 0,200 (јер је то једнако 
50/250 тј. петина паковања), а не 0,050 кг. Грешке при калкулацији утичу на по-
грешно израчунату продајну цену, а при већем обрту могу довести до знатних гу-
битака у пословању. 

 
Израчунавање марже ако су познати набавна и продајна цена (без пдв-а) 
 

Уколико је набавна цена посластице једнака NC динара, и одлучено је да про-
дајна цена (без ПДВ-а) буде одређена динарска вредност PC1 динара, тада: 

 Маржа у динарима M се израчунава помоћу следеће формуле: 

NCPCM  1  

 Mаржа у процентима Мp се израчунава помоћу следеће формуле: 

1001 



NC

NCPC
Mp   тј.  100

NC

M
Mp  
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Треба имати у виду да се овај начин израчунавања марже може користи у 
оквиру методе калкулације са применом марже, јер постоје и друге методе калку-
лације али и другачији начини израчунавања марже. 

 
ПРИМЕРИ 
4. Нека је укупна сума свих цена намирница утрошених за производњу конкретне 

посластице једнака 90 динара. Ако менаџмент угоститељског предузећа одлучи 
да продајна цена (без ПДВ-а) те посластице буде 234 динара, израчунати маржу 
у динарима и маржу у процентима. 

Решење:  Набавна цена је NC=90. Продајна цена (без ПДВ-а) је PC1=234. Тада 
је: 

Маржа у динарима 144902341  NCPCM тј. M= 144 динара. 

Mаржа у процентима 160100
90

90234
1001 







NC

NCPC
Mp

 
тј. Мp=160%. 

5. Ако је набавна цена неке посластице једнака 212 динара, а продајна цена (без 
ПДВ-а) 593,60 динара, израчунати маржу у процентима и маржу у динарима. 

Решење:  NC=212 динара, PC1=593,60 динара. Тада је: 
 

Маржа у динарима 60,38121260,5931  NCPCM  тј. М=381,60 дин. 

Mаржа у процентима 180100
212

60,381
1001 




NC

NCPC
Mp тј. МР=180%. 

 
 

Израчунавање ПДВ-а (пореза на додату вредност) 
 

Пошто и ПДВ представља процентуално изражен износ, онда се и за израчуна-
вање користи процентни рачун. 
 
ПРИМЕРИ: 
6. Уколико је продајна цена (без ПДВ-а) неке посластице једнака 630 динара, и 

ако је законски утврђено да ПДВ износи 20%, израчунати динарску вредност 
ПДВ-а, а затим и продајну цену са урачунатим ПДВ-ом. 

Решење: Продајна цена (без ПДВ-а) PC1=630 динара. Стопа ПДВ је 20%. 

ПДВ у динарима је 12620,0630
100

20
630%20630 PDV  динара. 

Продајна цена са ПДВ-ом, тј. PC2, израчунава се тако што се на продајну цену 
(без ПДВ-а) PC1 дода ПДВ у динарима. Дакле, 

756126630PCPC 12  PDV  динара. 

Приметимо да је продајна цена PC2 могла бити израчуната и директно, тако 
што се продајна цена (без ПДВ-а) PC1 помножи са 1,20. Зашто?  
Одговор: 100% + 20% = 120%. Тако добијамо да PC2 износи 120% од цене PC1, 

па је 20,1PC
100

120
PC%120PCPC 1112  . 
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7. Израчунати којим бројем треба помножити продајну цену (са ПДВ-ом) PC2 да 
би била израчуната вредност ПДВ-а у динарима.  

Решење: Познато је да продајну цену (без ПДВ-а) PC1 увећавамо за ПДВ, тј. за 
20%, да бисмо добили продајну цена са урачунатим ПДВ-ом. Овде се тражи суп-
ротно тј. за колико процената треба умањити PC2 да бисмо добили PC1. Постави-
мо пропорцију: 

 
PC2 тј. продајна цена (са ПДВ-ом) 120% 
PDV тј. ПДВ у динарима 20% 

 
Пошто су продајна цена (са ПДВ-ом) и ПДВ-а у динарима директно пропорци-

оналне величине, важи: 

1667,0PC61666,0PC
120

20
PCPDV

120

20

PC

PDV
222

2

  

Закључак 

Ако је позната продајна цена (са ПДВ-ом) PC2, да би израчунали приближну 
вредност ПДВ-а у динарима треба помножити PC2 са 0,1667. Да би то било изра-
жено у процентима, потребно је 0,1667 помножити са 100, па се тако добија 16,67 
%. Из тога закључујемо да PC2 треба умањити за приближно 16,67% да би добили 
PC1. При одређивању приближних вредности коришћена су правила о заокругљи-
вању бројева. 

 

8. Израчунати ПДВ ако је познато да је продајна цена (са ПДВ-ом) 96 динара. 

Решење: Продајна цена (са ПДВ-ом) PC2 =96,00 динара. Једноставно, искорис-
тићемо закључак из претходног задатка: 

16PDV166667,096
120

20
PCPDV 2   динара. 

 

За основну калкулацију посластица користи се следећи рачунски поступак: 

 Набавна цена = [Сума свих појединачних цена утрошених намирница];  
 Маржа у процентима = 160% (напомена: Овај податак је само пример, одре-

ђују га менаџери); 
 Маржа у динарима = [Набавна цена] * [Маржа у процентима]; 
 Продајна цена = [Набавна цена] + [Маржа у динарима] (напомена: то је про-

дајна цена без ПДВ-а); 
 ПДВ у процентима = 20% (напомена: стопа ПДВ-а је законски одређена, 

трeнутно је 20%); 
 ПДВ у динарима = [Продајна цена] * [ПДВ у процентима]; 
 Продајна цена са ПДВ-ом = [Продајна цена] + [ПДВ у динарима]; 

 
Уколико су познати маса готове посластице и број парчића, једноставно је из-

рачунати масу једног добијеног парчета и продајну цену једног парчета, ко-
ришћењем следећег рачунског поступка: 
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 Mаса готове посластице = 7630 г (напомена: Понуђена вредност у грамима је 
само пример. То је нето-количина готове тј. припремљене посластице. Гото-
ву посластицу измерити, па тако прецизно одредити масу, тј. нето – без тац-
не. Уколико се обавља планска калкулација (објашњена је у наставку), пос-
тупак је доста сложен. Тада је неопходно најпре израчунати бруто-количину 
набављених намирница (тј. укупну масу свих набављених намирница, пре 
механичке и термичке обраде), а затим израчунавати губитке – проценат от-
пада (калирања, растура итд.). Губици зависе од веома пуно фактора. Оду-
зимањем свих планираних губитака масе намирница од бруто количине до-
бијамо нето количину свих намирница. Планирана маса готове посластице је 
сума нето количина свих намирница.); 

 Број парчића = 60 (напомена: број жељених парчића, више парчића повлачи 
мању масу парчета, број 60 је само пример); 

 Маса парчета (у грамима) = [Mаса готове посластице] / [Број парчића]; (на-
помена: на пример, то је 127,17g израчунато са подацима који су претходно 
понуђени као пример); 

 Продајна цена једног парчета, са ПДВ-ом = [Продајна цена са ПДВ-ом] / 
[Број парчића]; 

 
Планска калкулација и обрачунска (стварна) калкулација 

 
Многи фактори који утичу на цену посластице су често променљиви, а посебно 

су такве цене намирница. Те варијабилности утичу на потребу за честим понов-
ним калкулацијама за исте посластице. За то је потребно издвојити време и новац. 
Да ли је тако настала промена цене довољно знатна да се промени цена и у пону-
ди, што би имало за последицу и промене у менију, о томе одлучује менаџмент. 

Калкулација посластице се прави више пута. Први пут се прави пре почетка 
уласка у производњу посластице, такозвана претходна тј. планска калкулација. 
Приликом њене израде користе се ранија искуства. Та калкулација има суштински 
значај приликом пословног планирања, али треба имати у виду да се у том вре-
менском тренутку калкулацијом не добија стварна продајна цена већ планирана 
продајна цена. Она ће постати стварна продајна цена тек уколико је купац прихва-
ти. Обрачунска (стварна) калкулација се саставља касније, на основу стварних 
трошкова и реалних показатеља. Резултати тих двеју калкулација се најчешће раз-
ликују, на пример због понуде и тражње, конкуренције и могућег постојања „тр-
жишних лидера“. Тада се резултати и разлика тих двеју калкулација обавезно 
упоређују и анализирају ради доношења пословних одлука. 

Основна калкулација посластице коришћењем информационих технологија 
 

Примена информационих технологија може знатно олакшати и убрзати по-
новне калкулације, а самим тим и снизити трошкове. Усклађеност информационог 
и пословног система угоститељског предузећа је предуслов економичности, про-
дуктивности и рентабилности. На тржишту постоје комерцијални кориснички 
програми који се примењују у угоститељству. Циљ им је да унапређују комплетан 
систем или поједине делове пословања угоститељских предузећа. 
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ПРИМЕР 

Следећи пример је Основна калкулација цене за посластицу „Корпице са воћем 
(Слатки линзер)“. Калкулација ће бити реализована помоћу програма Microsoft 
Office Excel, који је погодан за табеларне калкулације. Основна предзнања и веш-
тине из коришћења овог програма су неопходна. У наставку текста биће понуђена 
извесна помоћ, посебно када је у питању коришћење формула у Excel-у. 

 

 

*Табелу припремили професор Љубиша Цветић и др Милорад Вукић. 

 

Колоне: 

 
А Редни број намирнице - из норматива; 
 
B Назив намирнице - из норматива; 
 
C Јединица мере (набавка) – јединица мере која је коришћена при набавци на-

мирница – улаз робе са ценама, најчешће као у фактури (напомена: ова једини-
ца мере је најчешће: килограм, литар, комад, али може бити и кесица 10 г, 
флаша 0,75 литара итд. - зависно од фактуре); 
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D Јединична цена - набавка у динарима, улаз робе са ценама (као у фактури); 
 
E Количина утрошених намирница – из норматива; 
 
F Јединица мере (утрошено) - из норматива (напомена: ова јединица мере је нај-

чешће: грам, килограм, комад, милилитар, децилитар, кесица 10 g, зависно од 
норматива и стандардног рецепта); 

 
G Однос јединица мера (C / F) – то је однос јединица мера (набавка / утрошено) 

из колона C и F (видети слику!). Пошто су за исту намирницу, јединице мере 
(набавка) и јединица мере (утрошено) најчешће различите, потребно је 
извршити конверзију датих мера. Због те конверзије је колона G корисна. За 
одређивање тог односа треба упоредити само вредности из колона C и F. 

 
 

Пример 1:  
Уочити врсту за маргарин, под редним бројем 2. За маргарин, јединица мере 

(набавка) је килограм (kg), а јединица мере (утрошено) је грам (g). Познато је да 
килограм садржи 1000 грама. Зато је однос тих јединица мера једнак 1000, па ту 
вредност треба уписати за маргарин у колону G. 
 

Пример 2:  
Ако су јединице мере за набавку и утрошено једнаке тада је однос јединица 

мера једнак 1. Уочити брашно, под редним бројем 1. Колоне C и F имају исту 
јединицу мере kg, па је зато у колону G унета вредност 1. Слично је у овој 
калкулацији и за јаја, ванилин шећер, лимун... 

 
Пример 3:  
Уочити врсту за бело вино. Литар садржи 10 децилитара, па је однос јединица 

мера једнак 10. 
 
H Ценa утрошених намирница - оне треба да буду израчунате помоћу Excel-

формула, према обрасцу: 
 
 

[јединична цена] * [количина] 
[Цена утрошене намирнице] = 

[однос јединица мера] 
 

Пример: Конкретније, у ћелију H3 треба унети Excel-формулу =D3*E3/G3  , у 
ћелију H4 унети =D4*E4/G4  , итд. 
 

Формуле из колоне H приказане су на следећој слици: 
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У колони H, почевши од ћелије H16, налази се главни део примера основне 

калкулације.  
Од ћелије H16 до ћелије H26 коришћене су следеће формуле: 
 Ћелија H16:       =SUM(H3:H15)  - Набавна цена је једнака суми свих поје-

диначних цена утрошених намирница. Те цене су претходно израчунате и 
налазе се у ћелијама H3, H4, ... закључно са ћелијом H15. (напомене: SUM је 
функција која служи за израчунавање суме тј. збира. Двотачка у формули 
није ознака за „подељено“, већ се тако означава ранг ћелија у Excel-у, тј. она 
указује да се узимају вредности из свих ћелија од H3 до H15); 

 Ћелија H17:       160%  - Маржа у процентима је податак, а не формула, па 
се због тога не уноси знак једнако (=). Вредност 160% је само пример.  

 Ћелија H18:       =H16*H17  - Маржа у динарима = [Набавна цена] * [Маржа 
у процентима]; 

 Ћелија H19:      =H16+H18  - Продајна цена = [Набавна цена] + [Маржа у 
динарима] (напомена: продајна цена без ПДВ-а); 

 Ћелија H20:     20%  - ПДВ у процентима (порез на додату вредност); 
 Ћелија H21:  =H19*H20  - ПДВ у динарима = [Продајна цена] * [ПДВ у 

процентима]; 
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 Ћелија H22:    =H19+H21  - Продајна цена са ПДВ-ом = [Продајна цена] + 
[ПДВ у динарима]; 

 Ћелија H23:     7630   - Mаса готове посластице = 7630. Понуђена вредност 
је маса у грамима и само је пример. То је нето-количина готове тј. припрем-
љене посластице. Посластицу треба претходно прецизно измерити, па вред-
ност масе у грамима, нето – без тацне, унети у ову ћелију. 

 Ћелија H24:  60   - Број парчића = 60, само пример. Унети број жељених 
парчића; 

 Ћелија H25:  =H23/H24  - Маса парчета (у грамима) = [Mаса готове пос-
ластице] / [Број парчића]; 

 Ћелија H26:  =H22/H24  - Продајна цена једног парчета, са ПДВ-ом = 
[Продајна цена са ПДВ-ом] / [Број парчића]; 

 
Неки корисни савети при практичном раду у програму Microsoft Office Excel: 
- При уносу више линија текста у једну ћелију треба користити комбинацију 

типки Alt+Enter на тастатури. На тај начин се креира нова линија текста у 
истој ћелији. 

- За унос бројева користити децималну тачку или децималну запету, зависно 
од подешавања конкретног рачунара. 

- Ћелије у које треба унети бројеве, вредности у процентима или валуте (дин.) 
потребно је форматирати. 

 
Напомена 

У овом примеру нема колоне „Требована количина намирница“. Подразумева 
се да је унапред требована и примљена довољна количина потребних намирница 
за све посластице. Куповина веће количине намирница обично прати и већи по-
пуст, тј. мању набавну цену. Иако је те податке неопходно имати за многа израчу-
навања, на пример за магацинско пословање, због предуслова једноставности ос-
новне калкулације, ти подаци нису коришћени нити приказани у табели. Из истог 
разлога нису унете ни колоне о процентима и израчунавању отпада (кало, растур, 
квар...). 

Значајна предност калкулације помоћу Excel-а је аутоматизација због ко-
ришћења формула видети колону H). У овом примеру то значи да ће при промени 
неких података, на пример – вредности цена или количина, све вредности у коло-
ни H бити аутоматски поново израчунате. На сличан начин могу бити реализоване 
и калкулације за друга јела и посластице. 

Нека приложена решења могла су бити реализована и на други начин. На при-
мер, уколико су набавка и утрошено изражене у истој јединици мере тада се губи 
потреба за колоном „Однос јединица мера“ и остаје само једна колона, Јединица 
мере, уместо две. То јесте нека предност, али у том случају, ученик мора самос-
тално да израчуна или цене или количине утрошених намирница. Разлог је тај што 
су у пракси јединица мере набавке намирница (подаци са фактуре) и јединица ме-
ре утрошених намирница (подаци из рецепта или норматива) за исти производ 
најчешће различити. 
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Закључак 
 

Многе околности и фактори су ме натерали да овом раду посветим детаљну 
пажњу. На курсевима и предавањима на специјалистичким студијама дошао сам 
до закључка да многи менаџери хране и пића не познају основе калкулације и 
формирање цена. Највећи проблем правила је прерачуната стопа ПДВ или како ми 
угоститељи жаргонски кажемо „силазни ПДВ“. Већини угоститеља недостаје оз-
биљан курс како и на које начине формирати цену уважавајући све тржишне еле-
менте. Важан фактор у одређивању цена је потрошачева осетљивост, односно ка-
ко потрошачи реагују на промену цена. Многи ситуациони фактори утичу на пот-
рошачеву осетљивост на угоститељске цене. Ови фактори могу да варирају. У 
многим ситуацијама, потрошачи користе цену као индикатор за квалитет произ-
вода. У том случају потрошачи ће бити мање осетљиви на цене. Они верују да 
виша цена означава виши квалитет. Овај недостатак информација и угоститељско 
неискуство је један од главних разлога зашто потрошачи користе цену као сигнал 
квалитета, уз доживљај ризика за лош избор.  

Приликом израде калкулација и цена менаџмент мора да држи корак са деша-
вањима у спољном свету. У већини случајева ови догађаји се не могу контролиса-
ти. Они могу да утичу на одлуку о цени, јер утичу на трошкове фирме, потражњу 
за својим производима и на конкуренцију. За формирање цена веома су важне 
компоненте спољног окружења укључујући ту економско, друштвено, политичко, 
технолошко као и конкурентно окружење. Цене производа и услуга у пракси могу 
бити незаконите уколико се утврди да су формиране против конкуренције или ако 
се узме у обзир неправедна предност потрошача. Етички стандарди нису тако јас-
ни као правни и тешко их је проценити. Многи мисле да је легално максимизира-
ли профит кроз цене, то не мора увек бити етично. Гледиште потрошача у вези са 
етиком може бити разноврсно због њихових културних и социо-економских сре-
дина.  

Сваком менаџеру хране и пића добро би дошло мало основне математике за 
угоститеље и напредни курсеви из ове области. За угоститеље је веома опасно 
одокативно формирање цена на основу посматрања и снимања конкуренције.  
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