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ОСНОВНИ ПОДАЦИ ПРОЈЕКТА  

БРОЈ УГОВОРА: 2019-1-RS01-KA202-000847 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:  

01.10.2019. – 31.08.2022.  
Крај имплементације пројектне апликације је планиран за 30. септембар 2021. године,  

продужен је због пандемије вируса COVID-19 (Корона вирус) . 

 

БУЏЕТ ПРОЈЕКТА: 71.168 € 
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НОСИЛАЦ И ПАРТНЕРИ ПРОЈЕКТА   

 
 

 

 

 

Установа: „Средња економска школа“ Сомбор, Р. Србија; 

Заступник: Наталија Катанић; 

Координатор: Мелита Даниловић; 

Партнерске установе: „Stredna odborna škola Pod   

           Banošom“ 

                                        Банска Бистрица, Словачка и 

                    „Agrupamento de Escolas de  

          Barcelos“ Португал 
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Обука 

”Куварски и услужни аспекти 

кетеринг услуге” 
 

од 5.7.2021.до 10.7.2021.год. 

 

Средња економска школа-Сомбор  
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• ЦИЉ ОБУКЕ “Куварски и услужни аспекти кетеринг услуге” је 

оспособљавање учесника за припрему намирница, израду,сервирање и 

декорисање јела карактеристичних за кетеринг услугу. 

 

Исходи: 

 Учесници обуке ће умети да: 

- Објасне појам кетеринга  

- Разликују ресторанску и кетеринг услугу 

- Разликују типове кетеринг услуге 

- Именују опрему и инвентар у функцији кетеринга 

- Умеју да објасне HCCP стандарде  

- Самостално припреме кетеринг за различите врсте прослава 

- Објасне начине послуживања пића у  кетеринг услузи    



Појам кетеринга  

•  catering - угпститељствп, угпстити, 
ппслужити... 

• Кетеринг представља 
припрему,дистрибуцију и ппслужеое хране 
и пића пп жељи клијента у угпститељскпм 
пбјекту или ван оега, пднпснп на лпкацији 
кпју клијент пдабере. 



ЦАРСКА ГОЗБА – КЕТЕРИНГ У КИНИ 4.ВЕК П.Н.Е. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTj_vWvqDiAhUFyKQKHWUODpkQjRx6BAgBEAU&url=https://sofia.zavedenia.com/uk/3395/news/10380/A.few.words.about.catering/&psig=AOvVaw3oXyjqIYCB6xf5l8pJ-Lzx&ust=1558111181307700


ПРИПРЕМА КЕТЕРИНГА ОД СТРАНЕ РОБОВА У 

СТАРОМ ЕГИПТУ  



ПЕКАРА И КУХИЊА ФАРАОНА РАМЗЕСА III 



РИМСКО ЦАРСТВО   



 

 

• Zakonska pravila o hrani i piću se formiraju u 14.i 15.veku u Nemačkoj. 1778.godine u 
Kaliforniji Cezar Kranshel je organizovao banket sa ketering ponudom povodom inauguracije 
britanskog generala Villiama Hova  
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*Накпн завршетка француске ревплуције када се јавила пптреба за ппслужеоем хране и 
пића на аристпкратским забавама гастрпнпми прпналазе нпви начин да прпдају свпје 

услуге и такп настају први рестпрани ( пкп 1799.гпдине) 
1822.рестпран„Sobrino de Botin“ нуди кетеринг услуге. 



ПРВЕ КЕТЕРИНГ РЕКЛАМЕ У НОВИНАМА КРАЈЕМ 

19.ВЕКА У ЕНГЛЕСКОЈ 



ПРВИ МЕНИ СА ДОСТАВОМ( ПРЕТЕЧЕ ЛАНАЦА РЕСТОРАНА :  

(KFC, Mc Donalds, Burger King...) 



разлике између кетеринг и 

ресторанске услуге  



РАЗЛИКЕ 

- Простор 
(Док је ресторан угоститељски објекат,грађен и опремљен за пружање класичних и 

специфичних услуга,услуге кетеринга се могу пружати у ванресторанским просторијама и 

објектима) 

- Особље 
(У ресторану постоје: управник,шеф ресторана,конобар-шеф рејона, његов 

помоћник,конобар,бармен и друго услужно особље,док у кетерингу учествују: кетеринг 

руководилац и извршиоци) 

- Средства понуде ресторанских услуга 
(Средства понуде ресторанских услуга попут јеловника, ценовника пића или винске карте у 

кетерингу 

нема већ је понуда јединствена и специјална и већином зависи од жеља купца) 

- Начин услуживања  
 Начини услуживања – француски,енглески,бечки,амерички, руски- у кетерингу не постоје.  



КПРАЦИ... 

 

 

ЉУБАВ 

Мени 

Врста понуде 

креативност 

Промоција,маркетинг 

Правилници,стандарди 

HCCP 

Простор, особље,опрема,возило  

Бизнис план  



ВРСТЕ КЕТЕРИНГ УСЛУГЕ  

КЕТЕРИНГ 

Комплетна  

кетеринг услуга  
Мобилни кетеринг 

Индустријски 

 кетеринг 



КОМПЛЕТНА КЕТЕРИНГ УСЛУГА  

 

 

 

Оваква кетеринг услуга се углавном 

пружа за разне прославе, пословне 

ручкове, вечере или друштвене 

догађаје. 

Пружалац услуге помаже клијенту да 

планира мени,декорацију и забаву. 

За ову врсту услуге се ангажују 

кувари,послужитељи и бармени. 

Овај тип кетеринг услуге се наплаћује 

по особи. 



КЕТЕРИНГ ЗА ВЕНЧАЊА  





  

  



Мени - венчаое 

• ХЛАДНА ПРЕДЈЕЛА: 

ГПВЕЂИ ПРШУТ,ДИМЉЕНИ СУВИ ВРАТ,ДИМЉЕНИ ЛПСПС,МЛАДИ И 
СТАРИ СИР 

• ТППЛА ПРЕДЈЕЛА 

КРПКЕТИ ПД СПАНАЋА,ЋЕВАПИ ПД ХПБПТНИЦЕ,ПУОЕНЕ 
ПЕЧУРКЕ,ППХПВАНА ПУОЕНА ПАЛАЧИНКА,ПЕЧЕНИ 
АРПМАТИЧНИ КРПМПИР 

• САЛАТЕ 

СЕЗПНСКА САЛАТА(КРАСТАВАЦ,КРПМПИР ПАРАДАЈЗ) 

ПАПРИКА У ПАВЛАЦИ 

• ГЛАВНП ЈЕЛП  

ЈУНЕЋИ ЋЕВАП,РПЛПВАНП ПИЛЕЋЕ МЕСП,ДИМЉЕНА ДПМАЋА 
КПБАСИЦА,ЋУРЕТИНА СА МЛИНЦИМА 

• ПЕЦИВА,ХЛЕБ 

• ППСЛАСТИЦЕ 

ПРПФИТЕРПЛЕ,СВЕЖЕ СЕЗПНСКП ВПЋЕ,ЧПКПЛАДНА ТПРТА 

• ПИЋЕ 

АПЕРИТИВ,ВИНА,ПИВА,СПКПВИ,ВПДА,КАФА,ШАМПАОАЦ,КПКТЕЛИ 



ДАН ФИРМЕ/КПМПАНИЈЕ, КПНГРЕСИ  



КЕТЕРИНГ ЗА КОКТЕЛ ПАРТИ  



Мени – дечији рпђендан 

• Тпст сендвич са шункпм и сирпм 

• Пилећи штапићи са сусампм 

• Мини чизбургери,пице 

• Тпртиље 

• Канапеи 

• Питице са сирпм и зељем 

• Ппсластице 
(капкејк,мафине,макарпнси,слатки 
залпгаји на штапићу,сладплед) 

 

 

 



Ппсластице за децу  





канапеи 

• хладнп предјелп  

• Једу се рукама или чачкалицпм  у један или два залпгаја. Представљају пснпву свих менија без 
пбзира на врсту и тип кетеринга . Канапеи се састпје из: 

• 1.) Пснпва – хлеб, кифла..Хлеб се мпже исећи на танке плпшке или се кпристи самп оегпва 
средина  

• 2.) Намаз –путер, сир.. 

• 3.) Надев –месп ,риба, веге варијанта са впћем и ппврћем 

• 4.) Декпрација –паприка, рукпла, зачинскп биље, маслине  



Врсте канапеа  



МПБИЛНИ КЕТЕРИНГ 

У овој врсти кетеринга пружалац услуге путује од места до места,углавном су то прометна 
места испред фирми или градилишта, као и фестивали,концерти и слични 
догађаји,где продаје сендвиче,хамбургере,топле и хладне напитке.Врста понуде и 
радни сати зависе од врсте клијената. 

 







      Мобилни кетеринг између два светска рата  



ИНДУСТРИЈСКИ КЕТЕРИНГ  



КЕТЕРИНГ У ЖЕЉЕЗНИЧКОМ САОБАЋАЈУ 

Orient Express 1926.године 





Авио кетеринг  

Први пут послужена храна у авиону 1919 године на лету Лондон 

Париз. 



ЈЕДНА ОД НАЈВЕЋИХ КЕТЕРИНГ КОМПАНИЈА НА СВЕТУ ’’ 

FLY EMIRATES’’ 





Економска 

класа 
Прва класа 



Опрема и инвентар у функцији 

кетеринга  

 



Појам и врсте  

• Под опремом се подразумевају 

средства за рад нужна да би се 

одређене услуге могле стручно и 

правовремено припремити, културно 

и економично услужити.Чистоћа 

инвентара је основни предуслов за 

пружање квалитетне услуге у 

угоститељском објекту.  

 

• Техничка опрема и уређаји који се користе :  

•  апарати за кување кафе (еспрессо и 

филтер кафе)  

•  апарати за одржавање температуре јела  

•  уређаји за грејање шољица  

•  различите врсте фрижидера  

•  ледомати  

•  дробилице за лед  

•  точилице за пиво  

•  расхладне витрине  

•  разни блендери  

•  апарати за прављење свеже цеђеног 

сока 

•  термо боксови  

•  термо послужавници  

•  термо колица  

•  диспанзери за житарице, топле и хладне 

напитке, 

•  Бен-мари посуђе  

 



Крупни инвентар за кетеринг  



Термо боксови и колица  





Ben-mari посуђе 





Инвентар у служби кетеринга  

• ТЕКСТИЛ : Столњаци, надстолњаци,салвете,навлаке ѕа столице,даперије.. 

• ТАЊИРИ – централни, дубоки, плитки, десертни, тањири за хлеб,пецива 

• ЧАШЕ,БОКАЛИ,ФЛАШЕ  

• ПРИБОР ЗА ЈЕЛО( за различите врсте меса, рибе,десерте,сладолед..) 

• Вазе за цвеће, свећњаци.. 

 









Услуживање кетеринга  



Послуживање пића  

• Алкохолна аперитивна пића ( ракија, 

кампари,вермут,ликери..) 

• Безалкохолна пића ( 

сокови,лимунада,вода...) 

• Пића уз јела ( бело и црно вино, 

пиво,шампањац,коњак..) 

 

- На послужавник се сложе чаше на којима 

је већ насуто пиће ( боја и величина 

чаша) 

- Гости сами узимају пиће  

- Госте који држе чаше не треба нудити  

- Љубазност.. 

 

 



ЗАДАТАК  

 

Учесници обуке осмишљавају јеловник традиционалне хране за врсту кетеринга по 

властитом избору из земље из које долазе 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ 
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