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              ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕ У НОВОМ ПАЗАРУ  

ДЕПАРТМАН ЗА ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ 

              Студијски програм  - Пољопривредна производња  

ИСПИТНА ПИТАЊА – ПРОИЗВОДЊА И ОБРАДА МЕСА 

                        

1. Објекти за производњу меса - кланице (врсте) . 

2. Услови за изградњу и уређење круга и снабдевања водом и енергијом, отпадне воде. 

3. Услови  у погледу изградње унутрашњости објекта и опреме  -материли, осветљење и     

вентилација, хигијенско одржавање опреме и објеката, социјално-санитарне просторије. 

4. Просторије за смештај стоке-сточни депо. 

5. Технолошке просторије. 

6. Унутрашњи транспорт. 

7. Превоз  животиња - начини и услови превоза, превозна средства и густина утовара., последице   

      превоза, губитак телесне масе.  

8. Истовар и пријем стоке 

9. Припреме животиња за клање –одмарање, обустављање храњења и напајања,прање животиња. 

 

Технологија клања и обраде 

10. Технолошке операције у процесу клања и обраде  - основне и помоћне операције 

11. Технологија клања и обраде трупова говеда  

12. Технологија клања и примарне обраде трупова свиња  

13. Технологија клања и примарне обраде трупова оваца  

14. Технологија клања и примарне обраде трупова живине I  фаза. 

15. Технологија клања и примарне обраде трупова живине II фаза. 

16. Ритуални начини клања и обраде меса- Кошер и Халал 

17. Сакупљање и обрада нус производа клања- (крви, коже, ендокрино-ферментне сировине). 

18. Обрада цревног  комплета, прерада масног ткива и кости. 

19. Производи клања. 

 

Оцене и класирања трупова на линији клања 

20. Оцена трупова говеда –квантитативни и квалитативни показатељи 

21. Класирање трупова говеда  

22. Оцена трупова свиња - квантитативни и квалитативни показатељи 

23. Класирања трупова свиња.  

24. Оцена трупова оваца - квантитативни и квалитативни показатељи 

25. Класирање трупова оваца. 

26. Разврставање трупова живине 

27. Класирања трупова живине 

28. Микробиологија свежег меса 

 

Технологија хлађења меса  

29. Просторије и простор за хлађење меса 

30. Конзервисање меса хлађењем  

31. Поступци хлађења меса –индиректно хлађење  
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32. Поступци хлађења меса – директно хлађење. 

33. Чување и одрживост охлађеног меса. 

 

Расецање и категоризације  меса  

34. Расецање  четврти и категоризација говеђег меса . 

35. Расецање и категоризација свињског  меса. 

36. Расецање и категоризација овчијег меса. 

37. Расецање и категоризација меса живине. 

 

Паковање и отпремање меса  

38. Боја меса – Миоглобин и хемизми формирања боје свежег меса 

39. Паковање меса прекривањем 

40. Вакуум паковање. 

41. Паковање меса у модификованој атмосфери. 

42. Активно паковање меса. 

43. Интелигентно паковање меса.  

44. Кулинарске обраде меса- термичка обрада меса у ваздуху -печење меса у пећници,на роштиљу, 

у посуди ван пећнице,микроталасима. 

45.  Кулинарске обраде меса -термичка обрада меса на или у масти-пржење на масти и у дубоком 

слоју масти. 

46. Кулинарске обраде меса -термичка обрада меса у влажној средини-динстање,кување,бујон, 

бланширање (барење) 

 

Литература  

1. Рудолф Р, Петровић Љ.: Технологија меса и наука о месу, Технолошки факултет (1997), Нови 

Сад. 

2. Игор Томашевић, Владимир Томовић (2015): Обрада меса, Пољопривредни факултет, 

Београд  

3. Илија К. Вуковић: Основи технологије меса, 4.издање, (2012), Ветеринарска комора Србије, 

Београд  

 
 

 

 

                 Нови Пазар   Доц.др Изета Омеровић 

 

 

 

 

 

 


