
УСЛУЖИВАОЕ  СА  ПРАКТИЧНПМ НАСТАВПМ 

ПИТАОА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  УЧЕНИКЕ  ЗА  ПРВИ  РАЗРЕД 

1.Улпга и  задаци  услуживаоа 

2.Ппдела угпститељскп-ппслпвних јединица(с а  примерима) 

3.Угпститељске радое  за  смещтај 

4.Угпститељске  радое  за  исхрану  и  тпшеое  пића 

5.Седам  група  радних  пдељеоа  у угпститељским  радоама за  исхрану и  тпшеое  пића.  

6.Услужнп пспбље,пспбине и дужнпсти. 

7.Радна пдећа и пбућа услужнпг пспбља. 

8.Пдржаваое лишне и радне хигијене  услужнпг  пспбља,  HAССР  нпрме  у  услуживаоу 

9.Ппрема и намещтај у прпстпријама  за услуживаое гпстију(стплпви,стплице,кплица) 

10.Седам група инвентара за услуживаое (примери) 

11.Седам група инвентара(рукпваое и пдржаваое) 

12.Припремни радпви за услуживаое ( у сали и пфису) 

13.Састав  и  услуживаое једнпставнпг и кпмплетнпг дпрушка 

14.Састав и услуживаое бешкпг дпрушка 

15.Састав и услуживаое енглескпг дпрушка 

16. Репнски  и ревирни систем прганизације рада 

17.Пбер и бригадни систем прганизације рада 

18.Бешки и руски нашин услуживаоа( ппступак) 

19.Француски  нашин  услуживаоа(ппступак) 

20.Енглески нашин услуживаоа  (ппступак) 

21.Сврха и знашај тпшипнице пића 

Литература: Аутпри: Саид Дивакпвић, Светпзар Нићентин  „Услуживаое са практичнпм наставпм за 1. и 2. 

разред угпститељскп-туристичке шкпле“, Завпд за уџбенике, Бепград, 2009.  

 

  



УСЛУЖИВАОЕ  СА  ПРАКТИЧНПМ  НАСТАВПМ   

ПИТАОА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  УЧЕНИКЕ  ДРУГИ  РАЗРЕД 

1.Ппдела   кафана и  пдлике  париских, бешких и савремених  кафана 

2.Припремни радпви у кафани 

3.Систем прганизације рада и  нашин  услуживаоа  у  кафани 

4.Услуживаое  пића, тпплих напитака, хране и ппсластица  у  кафани. 

5.Врсте  рестпрана 

6.Припремни   радпви  у  пфису  и  сали  рестпрана 

7.Јелпвник кап средствп ппнуде хране  у  рестпрану, изглед  и  садржај. 

8.Мени  карта  , изглед ,садржај ,упптреба  у  рестпрану. 

9.Винска карта, ппјам,улпга, изглед 

10.Ппјам карте пића,улпга и изглед 

11.Правилна упптреба  средстава  ппнуде  кпд  примаоа  ппручбине 

12. Садржај ппручбенице 

13.Блпкираое ппручбине  кпнпбарским блпкпм, каспм и кпмпјутерпм 

14.Аперитивна пића, намена, примери 

15.Фпрмираое ппслужавника за услуживаое аперитива 

16. Услуживаое аперитива за већи и за маои брпј гпстију за стплпм 

17.Састав и  кувери  за  јела  пп  групама  из  јелпвника(пд хладних предјела дп впћа) 

18.Нахсервис,ппјам, када се и какп примеоује. 

19.Услуживаое пива 

20.Услуживаое вина 

21.Садржај, састављаое и исппстава  рашуна  гпсту. 

22.Наплаћиваое  рашуна-директнп, на француски нашин, вирмански 

Литература: Аутпри: Саид Дивакпвић, Светпзар Нићентин  „Услуживаое са практичнпм наставпм за 1. и 2. 

разред угпститељскп-туристичке шкпле“, Завпд за уџбенике, Бепград, 2009.  

  



УСЛУЖИВАОЕ  СА  ПРАКТИЧНПМ  НАСТАВПМ  

ПИТАОА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  УЧЕНИКЕ, ТРЕЋИ РАЗРЕД 

1.Пансипнскп ппслпваое, ппјам, пбјекти,лпцираое, сезпна,време и врсте услуга 

2.Систем прганизације рада  у пансипнским рестпранима, нашин услуживаоа,  ппрема ,намещтај 

3.Изглед , садржај и улпга анкетних листића у пансипнскпм рестпрану 

4.Припремни радпви у пфису и сали  пансипнскпг  рестпрана 

5.Услуживаое дпрушка за  пансипнске  гпсте 

6.Услуживаое  рушка  и  вешере  пансипнским гпстима 

7.Услуживаое прплазних гпстију у пансипну 

8. Наплата  пансипнским гпстима  и  прплазним  гпстима 

9.Заједнишки рушак –вешера, ппјам, ппвпди за приређиваое 

10.Ппјам менија,врсте и састав 

11.Садржај  ппнуде  за заједнишки рушак-вешеру 

12. Пдерђиваое  пића  уз  мени  за  заједнишки  рушак или  вешеру 

13.Кувертираое стпла према утврђенпм  менију 

14.Услуживаое аперитива  на  заједнишкпм рушку или вешери 

15.Услуживаое  јела  и  пића  на  заједнишкпм  рушку  или  вешери 

16.Наплата путем вирмана 

17.Етажнп услуживаое, прганизација рада ,ппвезанпст радних пдељеоа 

18.Централни  пфис  и  етажни  пфиси, разлике  и  пдлике 

19.Примаое ппручбине у спбнпм сервису и  пдлике услуживаоа у спби 

20. Услуживаое  на  сапбраћајним  средствима 

21.Барскп  ппслпваое, ппјам, врсте  и  ппделе  барпва 

22.Ппрема  и  намещтај  у  барпвима,уређаји и инвентар 

23.Пспбине  и  дужнпсти бармена            

24. Нашини  дпбијаоа  кпктела 

Литература: Аутпри: Миленкп Красавчић,  Светпзар Нићентин  „Услуживаое са практичнпм наставпм за 3. и 4. 
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УСЛУЖИВАОЕ  СА  ПРАКТИЧНПМ  НАСТАВПМ 

ПИТАОА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  УЧЕНИКЕ  4.РАЗРЕД 

1.Дпгптпвљаваое  јела  пред  гпстпм-ппјам транщираоа,фламбираоа, филираоа 

2.Ппрема  за  транщираое,фламбираое и филираое, и   примери  врста  јела 

3.Припремни радпви у пфису и рестпранскпј сали за дпгптпвљаваое  јела  

4.Технплпгија прпцеса  транщираоа , фламбираоа  или  филираоа  јела   пред гпстима 

5.Свешани  рушак  или  вешера-банкет, ппјам,карактер, ппвпд , услпви  за  приређиваое 

6.Примаое  ппручбине  за  банкет, даваое ппнуде, елементи закљушнице 

7.Састављаое менија  за  банкет  и  пдређиваое  пића  уз  мени 

8.Припремни  радпви  у  пфису, аперитив  салпну  и   банкет  сали 

9.Нашин  услуживаоа  и  систем прганизације  рада  на  банкету 

10.Декприсаое  прпстприје  аперитив  салпна  и   банкет  сале 

11.Припрема  импрпвизпванпг  бар пулта  за  услуживаое  пића 

12.Кувертираое банкетскпг  стпла  према  менију 

13.Редпслед  услуживаоа  хране  и  пића  на  банкету 

14.Кпктел-партија, ппјам,карактер,ппвпд, услпви за пдржаваое 

15.Јела  и  пића  ппгпдна  за  кпктел-партију 

16.Елементи  ппнуде  за  кпктел-партију 

17.Расппред  рада  услужнпг  пспбља  на кпктел-партији, прганизација услуживаоа  хране и пића 

18.Свешани пријеми  са хладним  и  тпплим  бифепм-ппјам,врсте, карактер, ппвпд  за пдржаваое 

19.Уређиваое пптребних прпстприја за  свешани пријем са хладним или тпплим бифепм (импрпвизпвани бар-

пулт, стплпва  за гпсте , фпрмираое  стплпва за излагаое јела) 

20.Чајанка кап  врста  пбрпка-ппјам,карактер,ппвпд за приређиваое,ппис врста  јела ,пића 

21.Кувертираое стпла за шајанку и услуживаое  јела,пића и напитака на шајанкама  

Литература: Аутпри: Миленкп Красавчић,  Светпзар Нићентин  „Услуживаое са практичнпм наставпм за 3. и 4. 

разред угпститељскп-туристичке шкпле“, Завпд за уџбенике, Бепград, 2005. 

 


