
БАНКЕТСКО 

УСЛУЖИВАЊЕ 



• Ово је врста најсвечаније гозбе у угоститељству. 

Организује се у различитим, али само у 

свечаним приликама 

• Потиче из Француске. Реч банкет у ствари 

означава свечани ручак или свечану вечеру. 

• Највише се приређује у угоститељским радњама 

које имају све потребне услове за сервирање 

таквих гозби. 

• Повод за организовања и приређивање 

свечаног ручка може бити различит, али се 

најчешће примењује поводом посета страних 

државних делегација. 



БИТНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БАНКЕТА 

1. Посебна сала за служење гостију (банкет 

сала). 

2. Салон за пријем и служење аперитива. 

3. Ширина стола не може бити мања од 120цм. 

Ширина може бити и већа, до 160цм. 

4. Столице морају бити удобне, што значи да 

седишта треба да буду тапацирана и да имају 

наслон за руке. 

5. Прворазредни инвентар за улуживање: злато, 

сребро и кристал. 

6. Свечана униформа услужног особља за 

служење банкетима и беле рукавице. 

7. Рејони не треба да буду већи од 6 особа. 

8. Услуживање се врши по строгом протоколу. 

9. На банкетима се увек држи здравица, што 

подразумева и обавезно служење шампањца. 

10. Оркестар треба да свира за време трајања 

обеда.  

Ове битне карактерисике се истичу јер се често не прави разлика између пословног ручка или вечере 

и банкета. 



Pre prijema porudžbine, predstavnik firme ili privatno lice se obraća ugostiteljskoj firmi i sa njom pregovara 

oko organizacije banketa. U ime ugostiteljske kuće pregovara banket menadžer. Posle usmenih dogovora u vezi 

sa priređivanjem banketa pristupa sastavljanju pismene ponude koja se dostavlja poručiocu. 

Понуда мора да обухвата следеће : 

• Назив фирме којој се понуда доставља, 

са тачном адресом 

• Предлог једне или више врста менија 

• Предлог аперитивних пића  

• Предлог апетисана  

• Предлог пића уз мени 

• Предлог дижестивног пића 

• У понуди достављеној поручиоцу наводи се и број 
особа за који се предлаже асортиман јела и пића, 
тачан датум приређивања и време почетка служења 

• За мени се утврђује једна цена 

• За пиће се скоро редовно уговара плаћање према 
утрошку 

• Датум састављања понуде, потпис банкет менаџера и 
тачна адреса угоститељске радње. 

ПРИПРЕМАЊЕ ПОРУЏБИНЕ ЗА БАНКЕТ 



 Писмено потврђено прихватање понуде банкет менаџер прелази на реализацију прихваћеног 

посла. Поступак  је сличан као и код припремања пословног ручка или интимне вечере. 

Кухињи се доставља поруџбина у писменој форми на руке шефа кухиње. Шеф кухиње врши 

даљу разраду поруџбине на одељења. Он издаје интерне налоге посластичарници, хладној 

кухињи, магацинској и набавној служби ради обезбеђења одговарајућих намирница.  

 Поруџбеница мора да садржи следеће: 

 ознаку да је то свечани ручак или вечера 

 датум приређивања и време почетка служења 

 број званица 

 број сервиса (број особа подељен са 6)  

 

 Мени се мора саставити по ганговима – мора се тачно написати по којем ће се реду служити. 

Ганг мора бити одвојен од ганга. Састав апетисана се означава бројем порција појединих врста 

које се поручују. И кафа се пише у поруџбини, како би шеф кухиње дао налог кафе кухињи да 

и тамо на време буду обављење припреме. 

 Точионица пића добија налог за припремање свих врста пића у довољним количинама. Сва 

пића која треба да се хладе треба на време да буду охлађена. Ако је потребно да се црно вино 

шамбира, мора се и то навреме учинити. 



• Услужном особљу се даје налог за припремање који мора да 

садржи следеће: 

  
 Салу у којој ће се приредити банкет 

 Салон за аперитив и пријем  

 Дан приређивања и време почетка служења 

 Састав апетисана 

 Вина и минералне воде 

 Састав менија 

 Састав дижестивних пића 

 Асортиман цигарета и цигара 

 Број особа које ће присуствовати банкету 

 Број шофера и пратње, уколико је за њих 
поручен мени са пићем 

 План стола са тачним бројем гостију и местима 
где ће седети 

 Назнаку да је то свечани ручак (банкет) 

 Одређивање места за доручак. Оркестар не 
свира у истој сали где гости ручају. 

 Затим се даје налог цвећарама са тачним 
бројем цветних аранжмана и потребним бројем 
вазни са цвећем. Гардероба се обезбеди за 
капуте и мантиле 



Припремање салона за аперитив 

• Салон за аперитив и пријем гостију треба да 

изгледа свечано. Треба да буде што више зеленила 

и цвећа. У салону треба да буду клупске гарнитуре. 

• Апетисане поставити по столовима у салону. 

После завршеног припремања салона, приступа се 

припремању послужавника за служење аперитива. 



 Пример менија:  

• КОКТЕЛ ОД ЛАНГУСТА 

• ПИЛЕЋИ КОНСОМЕ 

• ЊОКИ РОМЕН 

• БОХИЊСКА ПАСТРМКА 

• МЕНИЈЕР  

• ТУРНЕДО ФАВОРИТ 

• САЛАТА 

• АРТИЧОКЕ ХОЛАНДЕЗ 

• БОМБА АФРИКЕН И ВОЋЕ 

• ДАЛМАТИНСКИ ГРК 

• ОПЛЕНАЧКИ ГАМЕ 

• НАВИПОВ МИЛИОН 

• МИНЕРАЛНА ВОДА 



 Што би требало припремити на следећи начин 
 Дужина стола  10 метара. Чела стола отворена. Сто се покрије молтоном и столњаком. Са једне 

стране се поређају столице ради правилнијег ређања тањира. Тањири се поставе према 

постављеним столицама. Потом се столице одмакну ради лакшег кретања око стола док се врше 

припреме. Тањири се поставе и на другој страни. Тањири морају бити одмакнути од ивице 2цм. 

Монограм на тањиру мора бити окренут да га гости лако уоче. Чим се поставе тањири, приступа 

се распорећивању осталог инвентара. Инвентар треба прво распоредити, па га тек онда равнати. 

Све се мора равнати са тањиром (ту се подразумева само прибор за јело и мени карта). 

• С обзиром  на утврђен мени за постављање стола ће бити потребно следеће: салвете, прибор за 

турнедо, прибор за рибу, прибор за њоке, чаше за бело, црно и шампањ вино, чаша за воду, мени, 

визит карта, тањир за хлеб, мале сребрне или металне пепељаре. 

• На десну страну од тањира треба ставити нож за турнедо и то тако да се сочиво равна са ивицом 

тањира, а дршка са доњом ивицом тањира. До великог ножа поставља се нож за рибу поравнат са 

претходно пстављеним ножем и на крају нож за њоке у истој линији са остала 2 ножа. На исту 

страну треба ставити и мени карту. Она се равна са дршком ножа. За ове прилике мени карта треба 

да буде дужине ножа. На леву страну, у истој линији са ивицом тањира и постављеним ножевима, 

поставља се виљушка, до ње виљушка за рибу и виљушка за њоке. Изнад виљушки поставља се 

тањир за хлеб. Он се може поставити тако да му краци виљушки иду кроз центар. 



     Чаше се могу поставити на више начина: 
1. У конкретном случају , чаша за воду ће бити постављена до врха 

ножа за њоке. Косо улево поставиће се чаша за црно вино, а до 

ње у истом правцу чаша за бело вино. На десној страни 

симетрично са чашом за вино, поставља се се чаша за „Милион“. 

Овај редослед постављања чаша није логичан. Идеално би било 

да се чаше за вино постављају оним редом како ће се пити. Овде 

то није случај. 

 

2. У овом случају иде се слева удесно, косо ка средини стола. Чаша 

за воду се ставља до врха ножа (за турнедо) постављеног до 

тањира. До ње се поставља чаша за бело вино и чаша за црно 

вино. Сасвим на левој страни поставља се чаша за шампањац. 

Она се поставља тако да буде симетрична у односу на чаше за 

бело и црно вино. Овде је заступљен редослед чаша према 

редоследу служења. На овај начин је идеално решено сипање 

вина. Оно се може сипати без икаквих тешкоћа. Међутим, 

естетски изглед овако постављених чаша није најбољи. 



3. По трећем начину чаше се постављају у купе. Чаша за 

воду се поставља изнад врха средњег ножа (за рибу).  

Десно, мало горе према средини стола поставља се чаша 

за бело, а лево од ње чаша за црно вино. Чаша за 

„Милион“ поставља се у истом правцу са чашом за воду. 

Она је уједно постављена симетрично у односу на чаше 

за вина. Овакав начин је нарочито погодан када је мала 

ширина стола. Естетски изглед стола је изванредан. 

 

4. Четврти начин се примењује у ретким приликама. 

Погодан је за округле столове, припремане интимне 

вечере. Естетски изглед је изванредан. Чаше се 

постављају у виду полукруга повише кувера. Чаша за 

воду се поставља изнад ножа за турнедо. Чаша за бело 

вино се поставља до ње али мало више, како би се 

добио леп лук. До ове чаше у истој линији поставља се 

чаша за црно вино, а до ње, мало ниже према куверу, 

чаша за шампањац.  



• Визит карта се поставља до чаша за воду, на салвету или изнад тањира за хлеб. На 

визит карти је исписана титула госта и његово име. Када седне, гост своју визит карту 

окрене и положи на сто. 

• Превод говора који ће се држати на банкету, треба ставити на десну страну испод 

мени карте. Превод се штампа у истом формату као и мени, да би се уклопили при 

постављању стола. 

• Пепељара се поставља посебно за сваког госта. Она се поставља на левој страни, 

изнад тањира за хлеб или мало лево од њега. Ставља се на леву страну, јер се и 

цигарета приликом пушења држи у левој руци. 

• Прибор за десерт се не поставља унапред. Он се налази са осталим прибором сложен 

на сервирним столовима. Не би била грешка и да се постави, али би га конобари 

касније, када се почне са служењем посластица морали помицати и стављати на право 

место. Због тога је препоручљиво да се прибор за десерт не ставља унапред. 

 



• Врло је чест случај да се поставља посудица од сребра са 
бадемима. Ако се предвиђа на столу и бадем, треба га 
поставити изнад плитког тањира. Бадем се ставља да се 
њиме гости служе у паузама док се чека на служење јела, 
и да се уз то може боље пити.  

• Од салвета не треба правити фигуре које захтевају много 
преклапања. Од фигура се могу толерисати само 
степенице или полустепенице, а најбоље их је ставити 
онако како су донете из пеглераја. Монограми на 
салветама треба да буду уочљиви. Салвете треба имати у 
резерви како би их заменили ако неком госту салвета 
испадне. 

• Од зачина на банкетски сто треба ставити само посипаче 
за со. Уместо посипача у пракси се често користе мале 
сребрне посудице без поклопца, са минијатурним 
специјалним кашичицама. 



ДЕКОРАЦИЈА СТОЛА 

• Декорацију стола мора сачињавати више цветних аранжмана. У 

конкретном случају треба да их буде најмање 3. средини стола треба 

направити леп венац од цвећа. Око сваког цветног аранжмана може се 

направити круг од каранфила са комбинацијом плимозе и аспарагуса.  

• Када је све сређено  на столу услужно особље 

примакне столице тако да им се седишта равнају са 

падом столњака и да су подједнако удаљене једна од 

друге. Исто тако оне се морају равнати и са 

постављеним тањирима. 



ПРИПРЕМАЊЕ СЕРВИРНОГ СТОЛА 

Идеално је да се за сваки рејон постави по један сервирни сто. За 24 особе 

(4 рејона) требало би припремити и 4 сервирна стола. Сервирни столови 

ће се припремити према менију који ће се служити са једном мањом 

резервом инвентара. Прибор треба сложити тако да део простора остане 

слободан за одлагање флаша са винима и водом, и за одлагање чинија са 

јелом. За сваки рејон мора да буде довољно припремљених тањира за 

топла јела. Потребно је укупно 112 или по 28 за сваки рејон. Шоље за 

консоме се греју, док се подметачи налазе припремљени и сложени на 

помоћном столу. Њих треба донети на послужавнику заједно са шољама 

за консоме. 



На сваки сервирни сто треба распоредити: 

 
• 7 плитких трањира 

• 7 плитких тањира за подметаче 

консоме 

• 21 мањи тањир (за салату, посластице, 

воће) 

• 7 припремљених фингер бола 

• 7 форлегера 

• 7 ножева за сечење 

• 1 платнена салвета 

• 7 прибора за артичоке 

• Велики нож и виљушка 

• 7 прибора за десерт 

• 7 прибора за воће 

• 7 кашика за консоме 



ПРИПРЕМАЊЕ ПЛАТОА СА ДИЖЕСТИВОМ 

• Треба благовремено припремити платое са чашама за дижестивна пића која су 
предвиђена. Истовремено се припреме послужавници и на њих сложе чаше које 
одговарају пићима за дижестив. Увек се предвиђа по једна врста прворазредног 
француског коњака и 1 или 2 квалитетнија ликера. Ако је, на пример, поручено коњак 
Qоурвоисиер ХО и Цордиал Медоц, значи да треба припремити по 12 чаша за коњак 
и 12 чаша за ликер. Наиме, скоро редовно се дешава да неки од гостију не узму ни 
један дижестив. Најбоље је да се припрема 2 послужавника тако да 2 рејона послуже 
дижестиве за сва 4 рејона, а друга 2 рејона да послуже кафу за сва 4 рејона. 

• Треба припремити и мање тацне које ће служити конобару да на њима приноси госту 
дижестивно пиће. Чаша се стави на мању тацну, у њу сипа пиће и стави пред госта, са 
десне стране.  



ПРИМЕР ПОСЛУЖЕНОГ ДИЖЕСТИВА 

КАФА КОЊАК ЛИКЕР 



ПОТРЕБАН БРОЈ ОСОБЉА И РАСПОРЕД РАДА 

• За сваки рејон треба одредити шефа рејона и помоћника. На свака 2 рејона треба посебно 

одредити конобара за служење пића. Најбоље је решење да се на сваком рејону одреде по 3 

конобара (шеф, помоћник и коми). Прва двојица се брину за служење јела по ганговима, а 

трећи за служење вина. Трећи може да помаже код извесних гангова, када се на пример, сервира 

месо, прилог, салата. У том случају шеф носи месо, помоћник прилог, а коми салату. У нашем 

случају биће потребно по 3 конобара на 4 рејона што укупно износи 12 и 1 шеф сервиса који ће 

цело време руководити непосредним услуживањем гостију. 

• За банкет важи правило да 1 рејон треба да има само 6 гостију. То је најбоље решење. Може 

доћи до неких одступања али их треба прво пажљиво проучити, па тек онда прићи одређивању 

броја сервира и рејона. Код евентуалних одступања ка већем броју на неким рејонима, треба 

тражити да се ти рејони доделе старијим и искуснијим конобарима.  



УСЛУЖИВАЊЕ ГОСТИЈУ НА БАНКЕТУ 

• Пријем се обавља у салону. У салону се гости услужују аперитивима. За 

овај обед предвидјена су следећа аперитивна пића:  

Околехао   Битер      Линцура      Водка   Рицард   Грејпфрут  Парадајз сок 



• Прво се улужују главним гости у друштву са домаћином, а касније и све остале званице.  

• 3 конобара служе, 1 има празан послужавник како би могао да прихвата празне чаше 

• Друга група конобара сипа минералну воду, дели пецива и износи вина  

• Служење аперитива траје 10-15 минута 

• Гости прелазе у салу где је припремљен сто за свечани оброк 

• Када гости седну, конобари почињу са служењем првог ганга 

• Помоћници донесу припремљене коктеле и као и прибор за исте 

• Услуживање коктела треба обавити тако што ће се чаша са коктелом ставити на подметач, 
са десне стране 

• Коми се брине о служењу вина 

• За време трајања ручка стално треба досервирати пециво и педовно доливати минералне 
воде и вина. 



• Дизање употребљеног прибора од предјела треба обавити по строгом протоколу. У леву руку се 

узима 1 плитки тањир и прилази госту од кога треба почети апсервирање. Пошто се придје 

госту и стане иза његових ледја, на знак шефа сервиса сви истовремено почињу са скидањем, 

односно замењивањем тањира. Тањире треба скинути тек пошто су главни гости Завршили са 

јелом. Са десне стране десном руком узима се употребљени прибор а са леве стране 

истовремено ставља левом руком плитки тањир који ће служити као подметач за пилећи 

консоме. Речено је да простор испред госта не сме да буде празан.  

• Шоља са консомеом ставља се на свој подметач. На десну страну шоље ставља се кашика за 

консоме. Поступак распремања исти као у претходном гангу.  

• Услуживање њока ромен обавиће се на тај начин што ће шефови рејона ићи по чиније са 

јелом, док ће помоћници са комима досипати вино и додати пециво. Када шефови уђу у салу и 

дају знак, крећу са служењем јела. Закорачи се се левом ногом са леве стране, овал постави тако 

да мало пређе руб тањира. Гост узима форлегер у руке и служи се са јелом. Када гости одложе 

прибор , почиње замена тањира. 

• Рибу менијер служе шеф и помоћник.Шеф ће носити чинију са рибом, а помоћник прилог и 

евентуално топљени бутер. Ток служења је исти као у претходном гангу.  



• Служење турнедо је несто сложеније. Гостима прво треба поставити тањире за јело и 
тањире за салату. Шеф ће носити чинију са месом, помоћним прилоге, а коми салату. 
Служење ће се обавити на исти начин као и у претходном гангу. Чим шеф заврши са 
служењем, почиње да служи црно вино. После овог ганга скидају се тањири од салате, 
а плитки тањири замене тањирима за артичоке. 

• Артичоке служи шеф и помоћник. Шеф носи чинију са артичокама а помоћник 
холандез.  

• Када гости заврше са артичокама скидају се тањири са хлебом, плитки тањири и 
посипачи. Сто се почисти специјалном четком и лопатицом од сребра која треба да 
буде припремљена на сервирном столу. Када се сто почисти од мрвица, поставе се 
тањири и прибор за десерт. Коми доноси шампњац. Шампањац се сипа свим гостима 
и када се са тиме заврши конобари се повлаче из сале. У Сали ће остати само 2 шефа 
рејона да помогну гостима приликом одмицања и примицања столица.  

• За време држања здравица музика не свира, а конобари за то време врше припреме за 
лужење следећег ганга.  

 



• Посластицу доносе шефови рејона. Кашика и виљушка служе се гостима да се 

послуже посластицом, а нож конобару за сечење посластице. Бомба од сладоледа је 

тврда и треба је сећи јер је немогуће да се гости послуже форлегером.  

• Замена тањира тањирима за воће одбија се на исти начин као што је раније чињено. 

На тањиру за воће треба донети и одговарајући прибор за воће. Шефови доносе воће 

и нуде гостима. Уз већину воћа у обзир не долази  форлегер јер гости воће узимају 

руком.  

• После служења воћа гостима треба принети фингер боле. На банкетима се остатак 

воћа не оставља на столовима.  



Услуживање дижестива 

• Услуживање дижестива може се обавити за столом или у салону посебно 

припремљеном за ту сврху. Ако се дижестиви служе за столом треба 

претходно подићи тањире од воћа. Медјутим, ако је услу7ивање кафе и 

дижестива предвидјено у салону, тањир се неће дизати док се не дигну гости.  

• Госте ће услуживати 2 конобара. Млади ће носити послужавник с кафом и 

тацнама. Старији конабар узима шоље са кафом и ставља пред госте са десне 

стране. Уз кафу се гостима могу нудити и разне врсте бомбона. Млади 

конобар носи пића и чаше на послужавнику, а старији малу тацну. 



После одласка гостију неопходно је да се сав инвентар лепо и уредно 
среди и остави на своје место. Инвентар треба пребројати. Пошто је 
распремљен и одложен инвентар, пожељно је извршити анализу рада. 
Треба рећи шта је било добро, и указати на евентуалне пропусте.  

Шеф сервиса треба да буде стално у Сали док се врши услуживање и 
распремање. Изузетно, он излати из сале онда када конобари треба да 
уђу са чинијама. Он излази на челу колоне, стаје на одређено место и 
одатле даје знак за почетак служења, као и за почетак распремања. Што 
се тиче његове униформе треба да се разликује од униформе конобара. 
Најбоље је да шеф сервиса носи фрак.  



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 


