
 

ПОСЛОВНА 
ПРАКСА 



1. ОСИГУРАЊЕ И ДОБИЈАЊЕ 

ДОЗВОЛЕ 

2. ВОЂЕЊЕ КЊИГА 

3. МЕНИ 

4. КУПОВИНА ХРАНЕ 

5. ИНВЕНТАР - инвентарисање 

 

 



А. Осигурање 

Обезбедити: 

 Сале за банкет, 

 Средстава за рад на терену, 

 Мобилне јединице, 

Урадити осигурање: 

 Од несреће, 

 Здравствено осигурање запослених лица, 

 Осигурање имовине и производа, 

 Осигурање од елементарних непогода и ванредних 
ситуација. 

 

Б. Издавање дозволе 

 
 



А. Вођење евиденције, 

Б. Пословна документација – 

обрасци, 

В. Добијање кредита, 

Г. Депозит, 

Д. Радне листе, 

Ђ. Уговори за мобилне јединице, 

 



 Име домаћина _______________Датум _______ 

Место ___________________ 

 Адреса _______________Телефон ____________ 

Повод ___________________________       

 Очекивани број гостију ____________  

 Депозит примљен (датум) __________ 

 Потврђен  ________________________ 

 Напомене  ________________________________ 



 Депозит дат унапред за обављање посла 

кетеринга  

 Губитак депозита  

 Случајеви када разлог за враћање депозита 

није довољан 

 Коначни  рачун 

 



 Име  _______________________  

 Телефон ___________ 

 Испоручити на (адресу) 

_________________________________ 

 Датум испоруке ___________________  

 не касније од __________  

 пре п. _________ после п.  __________ 



 Молимо Вас пошаљите (наведите избор) 

_________ 

 за____________ гостију пута XXX дин., 

 што укупно чини _______________ дин. 

 Разни трошкови и порез ___________________ 

 Депозит _________________________________ 

 Стање по довожењу _______________________  

 Записано ________________________________ 

 Потпис корисника ________________________ 



 Организација: 

__________________________________________

_ 

 Датум: _______ Време послуживања: ________ 

 Локација просторије:  

______________________________________ 

 Специјална пажња:  

________________________________________ 

  



ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА 

Наручити сву храну Наручити цвеће Направити предјела за 

фрижидер 

Проверити храну у 

складишту 

Проверити опрему Спаковати и означити 

опрему: 

Распоредити особље: Наручити рубље за 

петак 

-Послужавнике, 

-Свећњаке, 

-Конобаре, 

-Конобарице, 

-Специјално рубље, 

-Салвете за коктеле. 

-Помоћнике, 

-Куваре и асистенте, 

-Пераче посуђа. 



ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА 

Проверити да ли је сва 

храна ту 

Спремити: -Спремити пилетину, 

-Резати хладно месо, 

Проверити одбор за 

вечеру 

-језик 

-шунку, 

-рачиће 

-Правити салату од 

рачића 

-Спремити остале салате 

Урадити проверу око 

просторије, распореда… 

Проверити сву храну 

 

Проверити простор и 

инвентар у складишту:  

ПРОВЕРИТИ МЕНИ И 

ПАКОВАТИ СВУ ХРАНУ 

ЗА ИСПОРУКУ У 

СКЛАДИШТЕ У 16.00 

Послужавници са воћем 

се спремају у складишту 

-посуђе, 

-есцајг, 

-чаше, рубље, 

-столове и столице. 

Испоручити опрему у 

складиште пре 17:30  



 тачно време када ће кетеринг возило бити потребно; 

 приближан број људи који ће бити заинтересован за 
куповину; 

 тачан део паркинга на коме се возило или возила 
могу паркирати; 

 предложени мени, уз могуће измене, ако су потребне; 

 количина времена дозвољена за свако стајалиште 
(возило мора отићи или затворити у тачно одређено 
време); 

 уклањање отпадака (сва возила морају имати 
одређени део за отпатке, али и фабрика може 
обезбедити потребне корпе на паркингу). 



А. Сала за банкет, 

Б. Теренски рад, 

В. Мобилне јединице, 

 

 



 Пошто кетерер мора 
наручивати тачно према 
жељама корисника и изабраних 
менија, он сâм мора предвидети 
своје будуће потребе. 

 Комплетну набавку хране мора 
обављати један једини члан 
екипе. 



 Сем основних намирница, кетерер 

ће набавку вршити када закључи 

посао и потпише уговор, тј. у 

последњи час и у малим – 

потребним количинама, због чега је 

јако важно да се оствари добар 

контакт за разним произвођачима 

и трговцима хране на велико. 

 

 



 Конфекцијски обрађено, претходно 

сечено и замрзнуто месо и риба су 

много скупљи него сирови, али 

понекад њихово коришћење може 

смањити у великој мери трошкове 

кетерера приликом припремања.  

 Зато уштеде треба остварити тамо 

где је то могуће без ризика. 



 Стално инвентарисање ствари је неопходно у 

било којој делатности, па и у овој. Периодичне 

провере на полицама ће спречити губитке. 

 Кварљива роба се мора контролисати још чешће 

него остала и сложити по року употребе, 

 Периодичне контроле залиха главних 

намирница, инвентара итд. морају постати део 

пословне рутине, а поруџбине се морају обавити 

пре него што се старе залихе потпуно испразне. 


