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ВРСТЕ СОБА И ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

• Хотелске собе могу бити једнокреветне и двокреветне.

• Једнокреветна соба има најмање 10 м, а двокреветна 14 мк.

• Собни прозори

• Собна врата

• Двокреветна соба може бити намештена са два појединачна, међусобно 
одвојена кревета, са два спојена кревета, или са француским креветом.

• Помоћни лежај у соби - отоман, диван, кауч или кревет за склапање. 



Pametne hotelske sobe
Pametna hotelska soba podrazumeva mikroprocesorski upravljani uređaj koji nadzire sve parametre
važne za normalno funkcionisanje jedne hotelske sobe. 
To uključuje nadzor temperature, ulaza/izlaza, alarme i sl. 
Radi postizanja veće efikasnosti, takvi uređaji su povezani sa PC računarom, ukupna kontrola
centralizovana.

- upravljanje klima sistemom prema šemi zauzetosti sobe

- upravljanje sobnim osvetljenjem, ventilom vode,

žaluzinama

- nadzor ulaza i izlaza iz sobe (preko beskontaktnih kartica

- transpondera) prisutnost u sobi

- nadzor sobnih ulaznih vrata, prozora, vode na podu

kupatila

- SOS alarme, neovlašćen ulaz u sobu, temperature

- praćenje rada sobarica, status "Soba očišćena"

-gost otvara glavna vrata, parking, plaća ostale usluge u 

hotelu (veza sa softverom hotelskog poslovanja)







Опрема кревета

• Опрема кревета састоји се од:

- еластичног улошка (мадраца или перја),

- мадраца који могу бити од вуне,

- спужвасте гуме и других материјала,

- затим једног до два већа јастука (евентуално и једног малог);

- два чаршава и потребног броја ћебади или једног чаршава и покривача.

- Pрактична су ћебад од камиље длаке јер су врло лака и топла.

• Чаршави, превлаке и јастучнице у бољим хотелима су од ланеног платна 
или памучног дамаста, а у хотелима ниже категорије од платна средњег 
квалитета. 



Висина кревета
На висину кревета, укључујући и душек (мадрац) утичу следећи фактори

Фактори

1. Погодност за госте, посебно 
старије, приликом уласка и изласка

2. Изглед, утисак

3. Умор, болови у леђима и тешкоће 
приликом намештања кревета

4. Тип мадраца (душека) и основе

5. Слободан простор испод кревета, 
за чишћење, проверу, кофере

6. Начин конструкције и 

покретљивост, прилагодљивост

Висина и други захтњви
1. Стандардан висина је најчешће 700 мм.

2. У малим просторијама бољи утисак 
остављају  нижи кревети.

3. Препоручује се већа висина од 550 до 
660мм.

4. Сунђер, федери, опруге, итд. У зависности 
од произвођача .

5. Минимална висина слободног простора 
између пода и доње ивице душека је 215 мм.

6. Неопходни су клизачи и точкићи. Дива-ни, и 

расклопиви кревети су у принципу нижи од 

конвенционалних кревета.



Стандарди за чаршаве и прекриваче

• Стандардна једнокреветне собе (1x2 м) :

- чаршав 1800 x 2600 мм,

- прекривач 2000 x 2500 мм;

- стандардна двокреветна (1,5 x 2 м):

- чаршав 2300 x 2600 мм, прекривач 2800 x 2500 мм.

• Постоје следеће основне врсте чаршава: ланени, памучни, памучнофланелски
или полиестерско-памучни (50:50). 

• Прекривачи се производе у различитим комбинацијама: традиционално ткање
(вуна, синтетичко влакно или мешавина) штиркано, испреплетана синтетичка
влакна (најлон, акрил), итд.

• Без обзира о каквом је материјалу реч, његова боја треба добро да прикрије
евентуалне мрље, а квалитет материјала мора бити такав да издржи прање, 
хемијско чишћење итд., при чему не сме да дође до губитка боје, 
избледелости, деформација облика, тегљења и скупљања, итд



За један кревет треба најмање трострука гарнитура 
постељине (чаршава и јастучница) плус 10% за резерву.

• Пешкири, ручници могу бити од дамаста или фротира.

- Уз сваки умиваоник треба да висе два пешкира по особи,

један обичан гладак и један од фротира.

Нормална величина пешкира је 65 x 100 цм. 

- за употребу у купатилу употребљавају се пешкири

величине 150 x 170 цм од фротира. 



VRSTE SOBA I OPŠTE KARAKTERISTIKE
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Баде-мантили – Теписи - Завесе

• Баде-мантили од фротира

• Теписи. Соба може бити прекривена преко целе површине или
само делимично, тепихом од памука, вуне, јуте, буклеа или
перлона, већ према категорији хотела.

• Завесе се стављају с унутрашње стране собних прозора и на
застакљена врата, а могу бити од прозирног материјала, као што
су тил, воал, маркизет, перлон, чипкасте тканине и сл., или од
непрозирних материјала као што су плиш, рипс, брокат, свила и
сл.,



ПЛАНСКИ АСПЕКТИ И СТАНДАРДИ

Планирање

• Величина собе

• Стандарди

• Намештај и опрема

• Сервисна опрема 

• Оперативни фактори

Ефекти на рад домаћинства

• Обим чишћења и одржавања се повећава у 
зависности од величине собе, броја кревета, опреме 
и намештаја;

• Уколико је разрађенији и разноврснији дизајн, већи 
су и задаци домаћинства.

• Може бити посебно дизајниран или изабран како би 
се олакшало чишћење (нпр. уграђени намештај).

• Планирање циркулације и приступа, покретних трака, 
вакумских цеви и терминала, итд. Добро осветљење и 
пратећи сервиси (нпр. лифтови, оставе за рубље, 
опрема за одлагање отпадака.

• Руковођење и надзор. Традиционално понашање и 
професионална обука, организација, синдикална 
ограничења. Расположивост соба за чишћење, 
искоришћеност соба и ефикасност одржавања



ПЛАНСКИ АСПЕКТИ И СТАНДАРДИ 
Главни пословни циљ хотела је усмерен на издавање соба. 
Познавање тржишта је битан предуслов за планирање соба:

• Тржиште Утицај и планирање 

• Величина група Тражња за 1/1, 1/2 итд. собама, величина, намештај, итд.;

• Флуктуације Варијације у величини соба, прилагодљивост 

променљивост, врсте намештаја (софа), простор;

• Врста гостију Стандарди квалитета, величина и опрема собе,

апартмани, собни сервис;

• Дужина боравка Величина соба, количина намештаја, гардероба, плакари,

опрема;

• Економичност Релативни трошкови изградње, уштеде простора, 

ограничења трошкова за изградњу и опремање.



Димензије соба и варијације величина
• Структурални аспекти. У зградама са скелетном (решеткастом) конструкцијом, 

распоред стубова је правилан, посебно уколико се стубови продужавају доле кроз 
предворје и улазни хол.

• Варијације величина соба у вишеспратним хотелима зависе од следећих фактора:
- размак између стубова у који је могуће поставити ширину две собе од 7-8 м.
Због максимал. флексибилности стубова поклапају сеса каналима за инсталацију;

- различити размаци стубова на различитим странама ходника који опслужују
собе с обе стране.

- варијације у дужини соба са сваке стране ходника. Балкони могу бити само с једне
стране;

- промене величина собе у различитим крилима зграде. Тешкоће при пројектовању 
угаоних и других неправилних површина.

- Вертикални сервисни канали. 
• Слична ограничења димензија се односе и на лоцирање сервисног језгра са 

лифтовима и степеништем, који морају бити на одређеној прописаној раздаљини 
од сваке собе.



СМЕШТАЈНА ЈЕДИНИЦА1 
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1 У хотелу  постојање смештајне јединице  „породична соба” и „апартман” није обавеза.  
2 Минимална површина смештајне јединице обухвата површине свих просторија у оквиру смештајне јединице. Најмање 80% од укупног броја соба има минималну површину за одређену 

категорију. 20% соба може да има површину прописану за једну категорију ниже (осим собе у хотелу са једном звездицом), о чему гост мора да буде обавештен. Код хотела који послује у 

оквиру непокретног културног добра, може да дође до одступања у односу на прописане стандарде за минималне површине смештајних јединица.   
3  Соба: спаваћа соба са или без предсобља (предпростора) и купатило.  
4  Породична соба: две спаваће собе са или без предсобља (предпростора) и купатило (купатила).  
5 Апартман је опремљен гарнитуром за седење, телевизором, телефоном и бешумним мини баром. Апартман типа „студио“ као и апартман са кухињом не морају да имају бешумни мини бар. 
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51

. 

 Кревет минималних димензија 100x200 цм или француски 

кревет минималних димензија140x200 цм за једну особу  

1    M M   

52

. 

Француски кревет1 минималних димензија180x200 цм за две 

особе2  

1    M M   

53

. 

Кревет минималних димензија 100x240 цм за једну особу или 

додатак за продужење кревета на захтев госта  за 5% укупног 

броја кревета 

1     M   

54

. 

Хигијенски уметак за заштиту мадраца 3 1    M M M   

55

. 

Дечји кревет на захтев госта 1     M M M   

56

. 

Додатни јастук на захтев госта 1  M  M M M   

57

. 

Два јастука за сваки лежај односно госта 2        M   

58

. 

Избор јастука од различитих материјала (перје, меморијска 

пена, антиалергијски и сл.) 

3        M   

59

. 

Додатни покривач на захтев госта - M M M M M   

60

. 

Прекривач за сваки кревет најмање до трећине дужине кревета 1     M M M   

61

. 

Услуга буђења 1    M M   

62

. 

Будилник у свим смештајним јединицама 1        

                                                           
1 Приступ француском кревету је омогућен са обе стране кревета. 
2 Смештајна јединица има површину двокреветне собе. 
3 Памучна или друга заштитна навлака која се поставља на целу површину мадраца. 



Опрем

љеност 

смешта

јне 

јединиц

е 

51.  Кревет минималних димензија 100x200 цм 

или француски кревет минималних 

димензија140x200 цм за једну особу  

1    M M   

52. Француски кревет1 минималних 

димензија180x200 цм за две особе2  

1    M M   

53. Кревет минималних димензија 100x240 цм 

за једну особу или додатак за продужење 

кревета на захтев госта  за 5% укупног 

броја кревета 

1     M   

54. Хигијенски уметак за заштиту мадраца 3 1    M M M   

55. Дечји кревет на захтев госта 1     M M M   

56. Додатни јастук на захтев госта 1  M  M M M   

57. Два јастука за сваки лежај односно госта 2        M   

58. Избор јастука од различитих материјала 

(перје, меморијска пена, антиалергијски и 

сл.) 

3        M   

59. Додатни покривач на захтев госта - M M M M M   

60. Прекривач за сваки кревет најмање до 

трећине дужине кревета 

1     M M M   

61. Услуга буђења 1    M M   

62. Будилник у свим смештајним јединицама 1        

                                                           
1 Приступ француском кревету је омогућен са обе стране кревета. 
2 Смештајна јединица има површину двокреветне собе. 
3 Памучна или друга заштитна навлака која се поставља на целу површину мадраца. 



67. Ципеларник  1     М   

68. Гарнитура за седење у соби1 3      M M   

69. Број слободних утикача 

у смештајној јединици  

један - M M M / /   

два 1      M M   

70. Најмање један слободан утикач са сталним 

напајањем који није повезан са електричним 

системом у смештајној јединици 2 

1        M   

71. Прекидач поред лежаја за регулисање 

комплетног осветљењa у смештајној јединици 

(осим за смештајне јединице са више 

спаваћих соба) 

2        M   

72. Додатно осветљење над собним столом  1      M M   

73. Огледало за целу фигуру3 1   M M M   

74. Декорација зидова (уметничке слике, постери, 

тапете, скулптуре, литографије и др.)  

1  M M M M   

75. Инвентарска листа, ценовник услуга и кућни 

ред исписани на српском и најмање једном 

страном језику 

- M M M M M   

   

76. 

Штампана или електронска4 обавештења  на 

српском и најмање једном страном језику о 

1  M M M M   

                                                           
1 Подразумева најмање један сто и једно седеће место са наслоном (столица, софа, фотеља и сл.). Код хотела који послује у оквиру непокретног културног добра  и код хотела у којима 20% 

соба има мању површину од прописаних може да дође до одступања у односу на прописане стандарде у погледу гарнитуре за седење. 
2 Ако се  електрични систем у смештајној јединици активира картицом 
3 Омогућава госту потпуни преглед целе фигуре у стојећем ставу. Може бити покретно, постављено на зид или фиксирано са спољашне или унутрашње стране ормана. 



83. Дневне новине на захтев госта 1     M   

84. Часописи на захтев госта   2     M   

85. 
Опрема за пеглање у свакој соби 2        

на захтев госта 1        

86. Врећа за веш 1    M M   

87. Електрични апарат за грејање воде (за 

прављење кафе, чаја) са прибором и 

кесицама кафе или чаја 

2        

88. Бешумни минибар1 у:  50% соба 2     M  / /    

свакој соби 3       M M   

89. Врата са звучном 

изолацијом или дупла 

врата у: 

50% смештајних 

јединица 

3        

свакој 

смештајној 

јединици 

4        

90. Шпијунка 2        

91. Додатна опрема за закључавање врата2 2        

                                                           
1 Специјално дизајниран мали фрижидер смештен у хотелској соби са понудом алкохолних и безалкохолних пића, слаткиша и разних грицкалица, које гост може користити током свог 

боравка у соби, уз накнадну наплату конзумираног. Минибар мора бити у кућишту. 
2 Поред стандардних, врата смештајне јединице могу имати и друге уређајe за безбедност (додатни кључ интегрисан у електронској брави, ланац или држач повезани са вратима и оквиром 

врата и сл.). 



Климатиза

ција1 

94. Климатизација  са 

могућношћу 

индивидуалног 

подешавања у: 

25% 

смештајних 

јединица 

2  M / / /   

50% 

смештајних 

јединица 

        3   M М /   

 свакој 

смештајној 

јединици 

4     M   

Телекомуни

кације у 

смештајној 

јединици 

95. Телефон 2 у соби - М  М / / /   

са 

могућношћу 

успостављања 

директних 

телефонских 

веза из сваке 

смештајне 

јединице 

1   М М М   

96. Приступ интернету  2      М М   
                                                           
1 Централна климатизација или клима уређаји. У објектима који су заштићна културна добра, а не постоји могућност постављања клима уређаја са индивидуалним подешавањем, смештајна 

јединица има вентилатор. Oбавеза се не односи  на објекат који се налазе  на надморској висини преко 900 м.  
2 Уз телефон се налази  упутство за коришћење телефона,  именик услуга и СОС бројеви телефона у случају опасности на српском и најмање једном страном језику. 



Police i fioke







КУПАТИЛА

• Површина купатила чини најчешће 1/6 површине смештајне
јединице, а положај ће у одређеној мери утицати на облик и величину
саме собе.

• Због економских разлога, водоводних инсталација, вентилације, 
смањења преношења буке до соба, због лакшег приступа и одржавања, 
купатила се групишу једна уз друга у паровима (леда уз леђа) и од
спрата до спрата по вертикали.

• Могућа су три основна концепта

- купатила уз спољње зидове.

- купатила у простору између соба.

- унутрашња купатила.



КУПАТИЛО У САСТАВУ СМЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Најмање 30% смештајних 

јединица опремљено 

одвојеним тоалетом 

3

Површина 80% купатила ≥ 5 м2 2





Најважнији аспекти конструкције туша у хотелу су:

• сигурност: заштитни термостат против опекотина, под који се не
клиза, шипка за држање

• контроле: погодно постављене, јасно означене, лако руковање;

• чишћење: равне и глатке површине, минимум истурених цеви;

• трајност: нерђајући оквири и компоненте, јаки панели и

• просипање: увучени улаз, завесе или добро заптивајућа врата. 



Купатила
• Површина коју заузима туш зависи од димензија рецептора на дну као

и од величине кабине. За уграђене јединице димензије су 800 или 900 
мм.

• Треба обезбедити најмање једно огледало и то изнад лавабоа, са
заштићеном лампом изнад. Ширине од 1050 мм и висине до 1800 мм.

• Паљење и гашење светла у купатилу мора бити спроведено потезним
прекидачем или изван купатила. 

• Под купатила мора бити мало нагнут према изливу да би вода могла
лакше да отиче. Вода из купатила не би квасила доње спратове.

• Зидови купатила су обложени керамичким плочицама, или другим
материјалом. 



Ресторан

• Величина ресторана

Површи

на  

46

. 

За свако конзумно место 

у просторији за 

услуживање ресторан 

сале мора бити 

обезбеђена површина од 

најмање  

1,50 м² - М М / / /   

1,70 м² -   М / /   

1,90 м² -    М /   

2,00 м² -     М   

 



Домаћинство.

• Број соба које могу бити оптимално чишћене и одржаване од 
стране једне собарице варира

• од 12 (луксузни хотели)

• преко 14 до 16 (стандардни)

• до 18 или више соба (економични хотели).



Терасе и балкони

• Балкони, терасе и слично, доприносе повећању волумена зграде, 
конструкционих трошкова и ограничења линије зграде. Проблем 
сигурности (приступачност, ограде, преграде између балкона, 
итд.).

• Балкони и терасе се углавном граде у хотелима у туристичким 
местима (ретко у градским центрима) или апартманима. 

• Балкон може бити истурен ван фасаде зграде, или може бити 
увучен у простор собе. Он може бити угаоног облика, како би се 
проширио поглед. Терасе могу бити формиране увученом 
степенастом конструкцијом, тако што се кров једног спрата шири 
изван фронталне линије спрата изнад. 



Развој мотела
• Ниске зграде, као у случају мотела, омогућавају већу флексибилност 

размештаја, јединице могу бити поређане у различито у зависности 
од расположивог терена и његове топографије:

- у паровима, са купатилом у центру или са стране;

- у блоковима, са континуираном, степенастом, цик-цак или угаоном

фронталном линијом;

- груписане око централног сервисног језгра;

- паралелно, правилни и неправилни распоред.

• Паркинзи морају бити у близини собних јединица, са заштићеним 
надстрешницама, које пружају заштиту приликом истовара и 
утовара пртљага.



Туристички комплекси

• Собне јединице у туристичким комплексима су често модификоване по 
стилу и теже да створе утисак индивидуалности и специфичног карактера.

• Густина изградње може бити прикривена уређењем пејзажа, како би се 
међусобно раздвојиле и визуелно сепарирале групе смештајних јединица.

• Груписање је често неопходно на великим теренима због потребе 
груписања инфраструктуре (вода, струја, грејање, комуникација, 
дренажа), итд.

• Концентрације објекта у групе има економске предности (смањење 
инвестиционих и текућих трошкова) у односу на широко дисперзионе 
објекте.

• Истовремено, концентрација јединица у „села" олакшава осећање 
заједништва и унапређује друштвене односе. 



• Смештајне јединице у комплексима су стандардизоване колико год 
је то могуће, и обухватају собе са 1, 2 или 3 кревета комбиноване са 
дневном собом, купатилом и малом кухињом. Јединице су, по 
правилу, опремљене за самостално припремање хране, са оставом и 
опремом за чување, припрему и конзумирање хране. 

• Конструкција често обухвата локалне грађевинске материјале који 
одражавају специфичност датог поднебља, али традиционалне 
градитељске методе на вртне зидове и декоративне елементе.

• Намештај, опрема и компоненте су стандардизовани ради лакшег 
одржавања и замене.

• У оквиру комплекса се најчешће налази централна рецепција за 
информације и услуге, продавнице, ресторани, барови, салони и 
опрема за рекреацију.



VIII. СОБЕ ЗА СМЕШТАЈ

VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA 
BEOGRAD

dr Genov Georgi


