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ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕ У НОВОМ ПАЗАРУ 

ДЕПАРТМАН ЗА ХЕМИЈСКО - ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ 

Студијски програм - Пољопривредна производња  

ИСПИТНА ПИТАЊА  - ОСНОВИ ТЕХНОЛОГИЈЕ РАТАРСКИХ ПРОИЗВОДА 

  

I )  Технологија шећера  

1. Основне карактеристике производње шећерне репе.  

2. Технолошка својства шећерне репе.  

3. Припрема шећерне репе за екстракцију-дифузија .  

4. Екстракција шећера.  

5. Чишћење сока.   

6. Упаравање сока-концентрисање.  

7. Кристализација сахарозе.   

II )  Технологија скроба  

8. Основне карактеристике кукуруза за добијање скроба - структура зрна и хемијски састав.   

9. Производња кукурузног скроба –технолошки процеси.  

10. Основне карактеристике кромпира за добијање скроба - хемијски састав;   

11. Производња кромпировог  скроба - технолошки процеси.  

12. Основне карактеристике пшенице  за добијање скроба - грађа зрна  и хемијски  састав.   

13. Производња  пшеничног скроба скроба - технолошки процеси.  

14. Производња и употреба скробних хидролизата – скробни сируп  

15. Производња и употреба скробних хидролизата – скробни шећер.  

16. Производња и употреба скробних хидролизата – кристална глукоза (декстроза)  

17. Остали заслађивачи на бази скроба –D-sorbitol  (производња и употреба ).  

18. Остали заслађивачи на бази скроба –високофруктозни скробни сируп  (производња и употреба ).  

19. Модификати скроба – декстрини, реткокувајући модификати скроба, оксидовани скробови   

(производња и употреба)  

III )  Технологија кондиторских производа  

20. Тврде бомбоне -сировине и састав,производња.  

21. Карамеле - сировине и састав,производња.  

22. Меке бомбоне- сировине и састав,производња.  

23. Желе бомбони- сировине и састав,производња.  

24. Гумени бомбони – производња.  

25. Пенасти бомбони - сировине и састав,производња.  

26. Драже бомбони - сировине  и производња.  

27. Компримати и лакриц бомбоне- сировине и производња.  

28. Гуме за жвакање - сировине и састав,производња.  

29. Чоколадна маса – сировине,сатав, производња.  

30. Производња чоколаде- технолошки процеси.  

31. Технологија производа сличних чоколади.  

32. Технолошке карактеристике производње кекса и производа сродних кексу  

33. Производња колача и посластичарских производа  

IV) Технологија и квалитет кафе и производа сродних кафи   

34. Основне карактеристике плода биљке кафе.  

35. Технолошка обрада зрна кафе  

36. Припрема напитака од кафе и производа на бази кафе  
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37. Сурогати кафе- сладна какаовина, цикорија и остали сурогати 38. Припрема напитака од кафе и 

напитака на бази кафе.  

V) Технологија дувана  

39. Основни типови и сорте дувана  

40. Процес обраде дувана (сушење, ферментација, ридраинг, матурација).  

41. Контрола квалитета дувана у листу.  

42. Прерада дувана (припрема, израда, паковање),   

43. Контрола квалитета дуванског дима  

VI) Технологија жита и брашна  

44. Жито као млинска сировина ( микроскопска структура зрна пшенице,ражи, 

јечма,овса,кукуруза,пиринча.  

45. Физичко-хемијски параметри квалитета.  

46. Складиштење и чување жита (складиштење- врсте сладишта, утицај влаге,температуре и 

аерације на микрофлору жита).  

47. Млевење –крупљење,растарање  и измељавање.  

48. Сировине за пекарске и тестеничарске производе   

49. Производња хлеба –замес ,обликовање и ферментација теста.  

50. Печење хлеба  

51. Врсте хлеба и сировине   

VII) Технологија уља и масти  

52. Особине и састав неких најважнијих уљарских култура  

53. Припрема уљних култура за складиште  

54. Сировине за производњу уља   

55. Складиштење уљних култура  

56. Поступци издвајања уља –чишћење, млевење,пресовање, екстракција.  

57. Рафинација,   

58. Врсте кварења.     
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