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Презиме и име Тема на проектна задача 

535/Б  
Сусам (ботанички карактеристики, хемиски состави присутни биоактивни материи), со посебен 

осврт на сусамот како суровина за производство на масло и сусамов таан 

552/Б  Сулфурни соединенија кај зеленчук (карактеристики и биоактивни својства) 

546/Б  
Маслинката (ботанички карактеристики,  хемиски состави присутни биоактивни материи),  со посебен

маслинката како суровина за производство на масло 

547/Б  
Ориз (хемиски состав, градба, карактеристики и присутни биоактивни материи); осврт на 

разликите кај интегрален и бел ориз 

551/Б  Процес на дозревање на овошните плодови по бербата 

549/Б  Витамини кај житни суровини 

529/Б  Процеси на ензимско и неензимско потемнување кај овошни плодови 

489/Б  

Суровини за производство на растителни масла, со посебен осврт на сончоглед и маслодајна 

репка (ботанички карактеристики, хемиски состав и присутни специфични материи кај 

суровините) 

392/Б  
Јаглехидрати присутни кај растителни намирници и габи, со посебен осврт на  својствата на 

бета-глуканите 

533/Б  Анатомија на млечната жлезда кај молзните животни  

545/Б  Хемиски состав и хранлива вредност на јајцата 

550/Б  Нутритивна вредност на месото од риби 

553/Б  Инфламаторна инфекција на млечната жлезда (промени во квантитетот и квалитетот на млекото) 

544/Б  Состав и карактеристики на кобилско млеко 

530/Б  Ендогени и егзогени ензими во млекото  

541/Б  Нутритивни и терапевтски карактеристики на млекото од магарица 

543/Б  Процес на биосинтеза и излачување на млекото од млечната жлезда 

548/Б  Процеси на зреење на месото 

542/Б  Нутритивна вредност на живинско месо 



 

 

 

При пишување на проектните задачи да се користи упатството за пишување проектни задачи поставено на веб страната на 

ТТФВ http://ttfv.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/sites/12/2021/06/upatstvo_za_izrabotka_seminarska_prv_vtor_tret_ciklus-1.pdf Проектните 

задачи да се достават електронски на email-адреса surovini.ttfv@gmail.com. Краен термин за предавање на проектната задача во 

електронска форма е 31.12.2021 год. За студентите кои нема да предадат проектна задача, а со другите предвидени активности не 

освоиле најмалку 51 поен нема да може да се формира конечна оценка по предметот. 

 

 

Од предметните наставници 


