
Објекти и садржаји за 

бављење кетеринг пословима 



Садржај: 

КЕТЕРИНГ УСЛУГЕ  

ДРУГИ ТЕРМИНИ СА КОЈИМА КЕТЕРЕР ТРЕБА ДА БУДЕ 

УПОЗНАТ 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СЛУЖБЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД ПРОСТОРА 

КУХУЊА И СКЛАДИШТЕ 

СКЛАДИШТЕ МОБИЛНЕ ЈЕДНИЦИЕ 



Кетеринг услуге 

Кетеринг услуге делимо у три категорије: 

Сала за банкет- Кетерер располаже салом за банкет и још неколико 
просторија: кухињом, просторијом за набавку. У понуди је комплетна 
услуга и особље. 

Спољне локације- Кетерер има просторију за набавку и кухињу за 
производњу хране, али не и банкет салу и просторију за сервирање. Он 
може обављати своју услугу директном испоруком примљене хране по 
жељи корисника у приватним кућама, салама за састанке јавног типа, и у 
другим просторима 

 



Кетеринг услуге 

Мобилна јединица- Представља специјално опремљено возило за 

путну услугу, специјализовано за грицкалице и брзу услугу. Храна за 

мобилну јединицу се припрема у централној кухињи или просторији 

за набавку, ставља у возило и продаје на различитим стајалиштима. 



Други термини са којима кетерер треба да 

буде упознат 

Ресторан- Дефинисан је као угоститељски објекат- садржај за 
пружање услуга хране и пића. Налази се на одређеној локацији, 
отворен је у одређено време и има разноврсну понуду на менију. 
Специјализовани ресторани имају само одређене ствари на менију, 
али увек постоји могућност избора. 

Инплант- Уобичајено, фиксна локација која се налази у 
индустријској зони или школи- факултету. Делује као мали ресторан, 
са разликом да је предвиђен само за потребе радника или ученика- 
студената организацији којој припада. 



Функционисање службе у зависности 

од простора 

Сала за банкет са кетерингом- 

Велики хотел који располаже балском 

двораном и кухињским просторијама 

најстарија је варијанта кетеринг 

сервиса познатих данас. Банкет сала 

нуди исте кетеринг просторије и 

инвентар, али није у хотелском послу. 

 Банкет сала треба да има: 

1)Столице и столови за пун капацитет гостију 

2)Посуђе, есцајг и чаше за све госте 

3)Столњаке и остало рубље 

4)Опрему за бифе услуживање 

5)Озвучење  

6)Лак и добро обезбеђен приступ складиштима  

7)Директну комуникацију са кухињом 

8)Кухињу опремљену за послуживање свих гостију 

 

 

 



Функционисање службе у зависности од 

простора 

Кетерер на терену 

 Кетерер који нема на располагању банкет салу 
преоптерећен је пословима. Има кухињу, 
залиху намирница и особља, али нема 
просторије за сервирање. 

 Кетерер на терену, обезбеђује професионалну 
услугу, пошто иде директно код наручиоца-
домаћина. 

 Куће домаћина не морају увек да буду место 
догађаја, већ клубови, јахте, салеи и друго. 



Функционисање службе у зависности од 

простора 

Кетерер мобилне јединице 

 Кетеринг помоћу мобилних јединица 

постао је чешћа потреба доласком тешке 

индустрије у предграђа. 

 Велика пространства могу бити заузета 

индуструјским комплексима, а време 

планирано за паузу ипак не дозвољава дуго 

пешачење, како би се дошло до оброка у 

неком од постојећих комерцијалних 

ресторана у крају. 



Функционисање службе у зависности од 

простора 

Ресторан 

 Ресторан обезбеђује просторије кетерингу, 

а гост одабира јела из његовог менија. 

Оброк је стандардна понуда избора јела 

ресторана, обично кошта много мање него 

јело припремљено на неком другом месту. 

 Ако се ради о малим функцијама менаџер 

или власник ресторана може преузети и 

улогу кетеринг менаџера. 



Кухиња и складиште 

Кухиња у склопу сале за банкете 

 За разлику од кухиње у ресторану, која је 

отворена сваког дана, кухинња при сали за 

банкете ради само кад постоји специфичан 

посао који се мора обавити. 

 Сала за банкете може имати простор за 

услуживање као додатак кухињи.Обично 

има мали фрижидер и судопере где се 

може брже и ефикасније услужити гости. 



Кухиња и складиште 

Кухиња на терену 

 Кухиња кетерера који ради на терену је 
обично много пута мања него при сали за 
банкете. 

 „На терену“ кухиња може бити разнолика, 
од мале кухиње у кући до, до веома велике 
и веома опремљене. 

 Треба да садржи минимун покретљивих 
ствари као што су столице, нефиксирани 
столови и слично... 



Кухиња и складиште 

Кухиња при мобилној једници 

 Већина кетерера или власника возила који 
раде са мобилбим јединицама, купиће 
храну у какетићима који одговарају 
порцијама. 

 Практично сваки кетерер који ради уз 
помоћ мобилне јединице, без обзира на то 
да ли обавља послове великог или малог 
формата, купиће највећи део своје хране од 
трговца на велико. 



Складиште мобилне јединице 

Основне процедуре 
1)Возачи предају своје налоге за испоруку на крају 
сваког дана 

2)Возачи враћају сбе непродате производе 

3)Возачи чисте своја бозила 

4)Возачи су дужни да дођу следећег јутра у складиште 
довољно рано да провере возила, ставе лед у одељке за 
лед и сипају воду у посуде за воду. 

5)Унутар складишта возачи узимају налог за вожњу и 
требовање хране, натоваре све у возило и крећу. 



Складишне мобилне јединице 

Друге складишне форме 

 Пециво се купује од пекара-

произвођача.Сваки комад је посебно 

упакован и обележен и лак је за 

манипулацију. 

 Салате могу бити спремљене у кухињи или 

сваког дана наручиване од фирме каји их 

производи. 

Складиштење 

 Сви прехрамбени артикли у оргиналном 

паковању морају бити чувани на хладном 

месту, осим замрзнуте хране која се мора 

чувати у замрзивачу. 

 Запаковани артикли, морају бити 

скалдиштени на хланом месту, а 

распоређени тако да се прво узимају 

најстарији па до најсвежијих. 



Питања 

1) У колико категорија делимо кетеринг 

услуге? 

2) Које су категорије у кетеринг услугама? 

3) Који су други термини са којим кетерер 

треба да буде упознат*Складиште мобилне 

јединице? 

4) Које елементе треба да садржи банкет 

сала?(навеси 5 елемената) 

5) Када ради кухиња у сали за банкете? 

6) Шта обично садржи кухиња у склопу сале 

за банкет? 

7)Које су основне процедуре возача у 

мобилној кетеринг услузи=Складиште 

мобилне јединице? 

8)Где се купује пециво за кетеринг? 

9)Какву улогу има власник ресторана када се 

ради о малим функцијама на банкету? 

10) Ко је кетерер? 


