


 Да би се успешно организовао службени 
свечани пријем са обедом, потребно је 
обавити многобројне радње и припреме.  

 У припреме се, пре свега, укључује служба 
протокола (око гостију), затим стручни 
угоститељски радници и на крају гости - 
званице.  

 Пријеми се најчешће организују у 
угоститељским објектима који су за ту сврху 
погодни, дворанама државних  органа  и  
друштвено-политичких  организација  
(објекти  државне репрезентације), објектима 
предузећа и других организација, 
дипломатским представништвима, итд. 



 Домаћин, односно служба протокола, утврђује 
место где ће се одржати прије, време, саставља 
списак званица и утврђује ред првенства - 
пресеанс, води преговоре са представницима 
угоститељског објекта, обезбеђује несметано 
одвијање саобраћаја, безбедност званица и сл. 

 Избор гостију - После донете одлуке о 
организовању службеног - свечаног пријема, 
саставља се списак званица. Не може се 
заобићи потреба да се само позивају личности 
које су у добрим односима. Нарочито се мора 
водити рачуна ако пријему треба да 
присуствују и дипломатски представници, да 
се не позивају личности чије су земље у рату, 
или су прекинуле дипломатске односе. Мора 
се тачно утврдити да ли ће се позвати и 
супруге званица, итд. 



Позивница 
 Mора бити лепо технички опремљена, папир 

мора бити врло квалитетан. Слова не смеју 
бити у боји, већ само црна.  

 Мора да садржи следеће елементе: врста 
пријема или обеда, место, датум, час, а код 
неких и одело какво се тражи за пријем.  

 Често се среће у пракси да се на десној страни 
позивнице у доњем углу стављању иницијали 
"РСВП" који значе да се моли одговор на позив. 
Испод ових иницијала или текста "одговорите 
молимо", може се назначити и телефонски 
број на који се очекује одговор. 

 Исто тако, на левој страни позивнице у доњем 
углу може се назначити и врста одела: 
смокинг, тамно или обично одело 



 Овакве штампане позивнице се 
употребљавају за позивање на "мање" 
пријеме. Медутим, када се ради о великим 
пријемима, као на пример у част 
Националног празника или Дана победе - 
позивница се штампа у целини и наводи 
којим се поводом даје пријем, односно у 
чију част и сл. Оставља се само празно 
место које је одређено за исписивање 
имена, презимена и функције позване 
личности. Име званице се увек исписује 
руком. 



 Упућивање позивница - Најмање 10 дана 
пре заказаног пријема позивнице треба 
доставити званицама. 

 

 Треба водити рачуна да се испишу сви 
потребни подаци о адреси званице. 

 

 Одговори на позивнице - На позивницу 
треба одговорити што пре. Нарочито треба 
одговорити одмах ако се позив не може 
прихватити. Обично у року од 24 часа.  



План стола 
 На службеним (званичним) свечаним 

пријемима са свечаним обедом, све личности 
задржавају свој ранг и право на почасти и на 
свечаним обедима -за столом. Исто тако и на 
пословним и приватним пријемима са обедом 
се строго води рачуна о праву првенства - 
рангу и почасним званицама за столом.  

 Пракса је различита али је познато да се 
примењује следеће: на уласку у хол или 
испред улаза у салу ресторана или банкет сале 
истиче се план стола на коме су обележена 
места са именима званица - гостију. Поред 
осталог, разлози за истицање плана стола 
леже у потреби да гост - званица што брже и 
лакше нађе своје место и види ко седи поред а 
ко преко пута њега. За мање столове није 
потребно истицати план. 

 



 Такође је препоручљиво и штампање 
картице са именом и презименом званице 
која се ставља испред њеног места на 
салвету или поред чаше на столу. 

 



Дужности званица 

 Није дозвољено закаснити на пријем са 
свечаним обедом. 

 не може се уступити позивница за пријем 
другом лицу ако пријем има званичан. 
односно службени карактер 

 Постоји већ дуга традиција и велики број 
правила како се треба обући 

 војна лица у својим свечаним униформама, 
или припадници цркве - свештенство у 
својим одећама.  



 За стручне угоститељске раднике је 
необично важно да приликом рада на 
свечаним пријемима, знају како треба да 
буду обучени 

 Недопустиво је да одећа услужног особља 
буде иста као и званица. Она се мора 
разликовати. Какву радну одећу могу 
носити страчни угоститељски радници за 
време рада на пријему одређују органи 
предузећа у сарадњи са протоколом (на 
званичним службеним пријемима). 



Постављање столова и распоред званица 

 

 Увек ће се изабрати онај облик који 
највише одговара броју и рангу званица, 
жељи домаћина, могућностима које пружа 
салон, банкетска сала или сала ресторана. 

 

 То су слова Т, Е,затим у облику ћириличних 
слова П и Ш и слова U и C латинице, итд. 

 



 Код правоугаоног стола постоје два начина 
како поставити домаћине, и то :  

 Француски начин - Домаћини седе у 
средини дужих страна стола. Пожељно је 
да број гостију, укључујући и домаћине, 
буде дељив са 4. Домаћин или домаћица 
увек седе према вратима кроз које се 
доноси послужење или тако да су врата са 
његове односно њене десне стране.  



 Енглески начин - Домаћин и домаћица седе 
на ужим крајевима стола. За овај начин 
најбоље је имати непаран број парова, 
рачунајући и домаћине. И у овом случају 
домаћин, односно домаћица седе према 
вратима кроз која се доноси послужење 
или тако да су врата са његове односно 
њене десне стране 



 На свечаном банкету коме присуствују 
само мушкарци или само жене, размештај 
за столом се разликује од размештаја на 
мешовитим обедима -банкетима. Домаћин 
у овом случају узима место које на 
мешовитим обедима има домаћица и 
ставља преко пута себе почасног госта. 



 Код француског начина: 

 

 

 

 

 

 Код енглеског начина: 



 Ако се укаже потреба да због великог броја 
званица, или због димензија просторије, 
уместо правоугаоног стола мора да буде 
постављен сто у облику ћириличног слова 
П онда је размештај следећи: 



 Као што се види Председник Републике и 
главни гост седе у средини, један поред 
другог, док супруга домаћина седи десно од 
главног госта, а супруга госта лево од 
домаћина. 



 Ако на банкету се нађу само мушкарци и 
оне жене које су због свог положаја 
позване, онда домаћин и главни гост седе 
један поред другог, док гост број 1 седа 
десно од домаћина, а гост број 2 лево од 
домаћина. сто изгледа овако: 



 Постоји могућност да званице и домаћини 
буду распоређени на више мањих, 
округлих , квадратних или правоугаоних 
столова.  

 Ради лакше оријентације  

столови се обележавају А, Б, Ц, Д  

итд. и за сваким столом се  

означавају места и на њих  

распоређују званице према рангу  

и пресеансу.  



СТО ЗА ПОСЛОВНИ РУЧАК ИЛИ ВЕЧЕРУ 

 Овакав распоред столова се може 
поставити када ручку или вечери 
присуствују и до сто званица. Спољна места 
сматрају се удобнијим па ће увек бити 
додељена лицима са вишим рангом.  



 Када се приређује пријем односно свадба, 
такође се води рачуна о рангу званица а 
посебно слављеника (младе и младожење) 
и њиховом распоређивању за столом. 



 

 

 

 

Хвала на пажњи!!!! 


