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534. 
Врз основа на член 185 став 2, во врска со чл. 58 и 414 

од Законот за основите на системот на државната управа 
и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на упра-
вата („Слубен лист на СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85) Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТ-
НИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГА-
НИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ 
^ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци 

што на сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации им се признаваат во материјални трошоци 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 
40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 
43/85, 57/85,62/85, 14/86, 59/86 и 29/87) во член 8а, став 3 
зборовите: „претходната година“ се заменуваат со зборо-
вите: „претходното полугодие“. 

Член 2 
Во член 86 став 2 зборовите: „претходната година“ се 

заменуваат со зборовите: „претходното полугодие“. 

Член 3 
Во член 15 став 1 бројот: „50.000" се заменува со бро-

јот: „70.000". 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, 

Е. п. бр. 186 
29 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

535. 
Врз основа на член 274 став 2 од Законот за основите 

системот на државната управа и за Сојузниот извршен со-
вет-и сојузните органи на урпавата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85) Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА И 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА 
1. Во Одлуката за формирање на Комисија за зашти-

та и унапредување на човековата средина („Службен лист 

на СФРЈ“, бр. 48/86) во трчка 3 став 1 бројот: „15" се заме-
нува со бројот: „19". 

Во став 4 по зборовите: „Сојузниот секретаријат за 
внатрешни работи“ се додаваат зборовите: „Сојузниот 
секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за пра-
восудство и организација на сојузната управа, Сојузниот 
комитет за наука и технологија, Сојузниот комитет за ту-
ризам,". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 185 
29 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

536. 
Врз основа на член 73 став 1 од Законот за основните 

права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите 
борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81,41/83 и 75/85), 
Сојузниот комитет за прашања на борците и воените ин-
валиди пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОШТЕТУВАЊА-
ТА НА ОРГАНИЗМОТ ПО ОСНОВ НА КОЈ ВОЕНИОТ 
ИНВАЛИД ИМА ПРАВО НА ПАТНИЧКО МОТОРНО 

ВОЗИЛО И ЗА ВИДОТ НА МОТОРНОТО ВОЗИЛО 

Член 1 
Во Правилникот за оштетувањата на организмот по 

основ на кој воениот инвалид има право на патничко мо-
торно возило и за видот на моторното возило („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 7/82, 14/84 и 52/86) во член 2 зборови-
те: „Југо 45А“ се заменуваат со зборовите: ,̂Југо 45АХ“. 

Член 2 
Во член 3 зборовите: „Југо 45А“ се заменуваат со збо-

ровите: „Југо 45АХ". 

Член 3 
Овој правилник влегува ве ,:ила осмиот ден од денот 

на објавувањето ао „Слуг п ?ист на СФРЈ“, 

05/1 бр. 526 
11 јуни 1987 година 
Белград 

Претседател 
.?а Сојузниот комитет за 
прашања на борците и 

воените инвалиди, 
Илија Векиќ, с. р. 
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537. 
Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДРУМСКИ 

ВОЗИЛА 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат југословенските 

стандарди за друмски возила кои ги имаат следните нази-
ви и ознаки: 

1) Друмски возила. Седла за полуп-
риколки. Вградување JUSM.N2.218 

2) Друмски возила. Влечни чепови 50. 
Облик, мерки и вградување JUS M.N2.222 

3) Друмски возила. Влечни чепови 90. 
Облик, мерки и вградување JUS M.N2.223 

Член 2 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во 
посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација. 

Член 3 
Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-

ник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат на 
друмските возила што ќе се произведат, односсно увезат 
од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 4 
Со денот на почетокот на применувањето на овој 

правилник престанува да важи југословенскиот стандард 
кој го има следниот назив и ознака: 

Влечен чеп за полуприколки JUS M.N2.222 донесен со 
Решението за југословенските стандарди од областа на 
друмските возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/63). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1988 година. 

Бр. 07-93/99 
7 мај 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашии Драгоевиќ, с. р. 

538. 
Врз основа на член 32 став 1 од Законот за стандарди-

зацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), во 
согласност со претседателот на Сојузниот комитет за зем-
јоделство и претседателот на Сојузниот комитет за труд, 
здравство и социјална заштита, директорот на Сојузниот 
завод за стандардизација пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТОДИТЕ НА ЗЕМАЊЕ ИЗВАДОЦИ И МЕТОДИ-
ТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ХЕМИСКИ И ФИЗИЧКИ АНАЛИ-
ЗИ НА КАКАО - ЗРНО, КАКАО - ПРОИЗВОДИ, ПРО-
ИЗВОДИ СЛИЧНИ НА ЧОКОЛАДА, БОНБОНСКИ 
ПРОИЗВОДИ, КРЕМ-ПРОИЗВОДИ, КЕКС И ПРОИЗ-

ВОДИ СРОДНИ НА КЕКСОТ 

Член 1 
Контрола на квалитетот на какао - зрно, какао-про-

изводи, производи слични на чоколада, бонбонски произ-

води, крем-производи, кекс и производи сродни на кексот 
(во натамошниот текст: производите), во смисла на овој 
правилник, се врши на извадоци земени за испитување, по 
методите што се пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Под методи со кои се врши контрола на квалитетот 

на производите, се подразбираат: 
1) методи на земање извадоци; 
2) методи на хемиски и физички анализи. 
Методите од став 1 точка 2 од овој член се отпечате-

ни кон овој правилник и претставуваат негов составен 
дел. 

Член 3 
Со методите на земале извадоци од производи се ут-

врдуваат постапката и начинот на земање извадоци на кои 
се врши контрола на квалитетот на производите. 

Член 4 
Со методите на хемиски и физички анализи се ут-

врдуваат условите и постапките на хемиски и физички ис-
питувања на извадоците од производите заради проверу-
вање на хемиските и физичките својства на производите. 

Член 5 
Сите реагенси што се употребуваат за хемиски анали-

зи на производите на кои се однесуваат одредбите на овој 
правилник мораат да имаат пропишани аналитички чис-
тотен, а водата мора да биде дестилирана. 

Член 6 
Во извештајот за извршеното хемиско и физичко ис-

питување (анализа) на производите мораат да бидат при-
кажани резултатите утврдени со примена на хемиските и 
физичките методи на анализи пропишани со овој правил-
ник. 

Резултатите утврдени со примена на хемиските и фи-
зичките методи на анализа, сообразно со одредбите на 
овој правилник, се изразуваат како средна вредност од нај-
малку две определувања, што паралелно или набрзо едно 
по друго, на ист извадок за испитување, по иста метода, ги 
извршил ист аналитичар и во иста лабораторија. 

I. МЕТОДИ НА ЗЕМАЊЕ ИЗВАДОЦИ 

Член 7 
Извадоци од производите, сообразно со овој правил-

ник, мора да зема стручно лице. 

Член 8 
Извадоци од производите се земаат: 
- во производството - од производствена партија или 

од дел од производствена партија, 
- во прометот - од амбалажни единици на пратка. 

Член 9 
Извадоци во производството и прометот мораат да 

се земаат така што секоја единица може да биде избрана 
како извадок. 

Член 10 
Извадокот од производите мора да претставува про-

сечен состав на целокупната количина на производите од 
која се зема извадок. 

Член И 
Под производствена партија (испорака, пратка) во 

смисла на овој правилник, се подразбира соодветна коли-
чина на производи произведена со иста технологија во ис-
ти услови. 

Член 12 
Под поимот поединечен извадок' од производи, во 

смисла на овој правилник, се подразбира помала количи-
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на на производи земена од едно место на производствена-
та партија. 

Член 13 
Повеќе поединечни извадоци од член 12 на овој пра-

вилник мораат да бидат земени од различни места на една 
производствена партија. 

Член 14 
Под вкупен извадок од производи во растурена сос-

тојба, во смисла на овој правилник, се подразбираат пове-
ќе поединечни извадоци од една производствена партија, 
соединети и внимателно измешани. 

,Член 15 
Под вкупен извадок од производи што не се во раск-

рена состојба (оригинално спакувани), во смисла на овој 
правилник, се подразбираат повеќе поединечни извадоци 
земени од една производствена партија. 

Член 16 
Под извадок за испитување на производи, во смисла 

на овој правилник, се подразбира извадок што ќе се добие 
со редуцирање на вкупниот извадок и служи за лаборато-
риско испитување. 

Член 17 
Извадоци на производи кај кои одделни делови на 

производствената партија или на пратката се оштетени за 
време на транспорт или при неправилна манипулација, 
мораат посебно да се земаат и овие не смеат да се мешаат 
со извадоците од неоштетени производи. 

Член 18 
Бројот на земени извадоци зависи од видот на произ-

водот, од неговата маса или зафатнина и од големината 
на оригиналното пакување и се утврдува, според одредби-
те на чл. 23, 24 или 25 од овој правилник. 

Бројот на извадоци првенствено зависи од тоа дали 
определен производ се наоѓа во растурена состојба (во го-
леми амбалажни единици) или во оригинално пакување и 
за секој вид производ се зема според одредбите на ^ /Д 23, 
24 и 25 од овој правилник. 

Член 19 
Приборот и амбалажата за земање на извадоци (сеи-

ди, рачни лопатки, шишиња и друго) мораат да имаат со-
одветна големина или зафатнина, да бидат чисти, суви и 
од материјал кој не влијае врз промената на квалитетот. 

Приборот и амбалажата за земање на извадоци од 
став 1 на овој член се дадени во Листата I, што е отпечете-
на кон овој правилник и претставува негов с,оставен дел. 

На садовите или на друг вид амбалажа со извадок мо-. 
ра да се наоѓа ознака со декларација (приврзок, етикета) 
која се прицврстува, со печатен восок или со пломба за да 
се обезбеди оригиналност на извадокот и да се оневоз-
можи отворање на извадокот без повреда и оштетување на 
печатот и на самото пакување. 

Наведените податоци од став 3 на овој член мораат 
да бидат неизбришливи. 

Земените извадоци се чуваат на начинот определен со 
прописот за квалитетот на какао-производите, производи^ 
те слични на чоколада, бонбонските производи, крем-про-
изводите, кексот и производите сродни на кексот. 

Член 20 
При земањето извадоци стручното лице кое зема из-

вадок за испитување мора да состави записник, во кој вне-
сува податоци значајни за резултатите од испитувањето, 
место, услови за чување, датум и време на земањето изва-
доци, датум на производство, вид и количина на произво-
дот од кој се зема извадок, број на поединечно земени из-
вадоци и количина на вкупно земениот извадок, како и 
ознака за идентификација на партијата. 

Записникот од став 1 на овој член го потпишува 
стручното лице кое зема извадок, како и претставникот на 
организацијата на здружен труд. 

Член 21 
Извадокот за испитување, по правило, се подготвува 

и веднаш се испраќа на испитување. 
По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, про-

должување на тој рок. може да се дозволи најмногу до 48 
часа по земањето на извадокот, освен за оние производи 
чија трајност е пократка. Од земените, извадоци за испиту-
вање еден примерок се доставува на анализа до лаборато-
ријата која ќе врши испитување, а другиот примерок 
служи за евентуална суперанализа. 

v На барање од Претставникот на организацијата на 
здружен труд, мора да се земе и трет идентичен примерок 
кој му се Става на располагање на тој претставник. 

Член 22 
За земање извадоци од какао-зрно и какао-прав кои 

се наоѓаат во вреќи, се користи соид,џ утврдена во пропи-
сот за југословенскиот стандард за земање на извадоци од 
какао-зрно. 

За земање на извадоци од производи што се наоѓаат 
во растурена состојба, се користи продолжена сонда наве-
дена во Листата I (која е составен дел на овој правилник). 

За мешање и редуцирање на извадоците се користат 
рачни лопати наведени во Листата I и „редуктор" на изва-
доци односно постапка на четвртење. 

Член 23 
За производите што се испорачуваат или се складира-

ат во растурена состојба поединечни извадоци се земаат 
со сонда, и тоа: 

1) од вагони, бродови, камиони и слично, зависно од 
количината, по целата длабочина на слојот (од средината 
и од секој агол на оддалеченост од околу 0,5 m од секоја 
страна на превозното- средство) и од три слоја (од врвот, 
средината и дното), со тоа што се земаат најмалку пет по-
единечни извадоци по секоја тона какао - зрно или какао -
прав; 

2) од шлепови и бродови на најпогодни места, во ис-
ти временски растојанија, со издвојување на поединечни 
извадоци приближно во исти количини, така што да се 
обезбеди земање на извадоци од сите нивоа; 

3) од складови сондирање се врши на секои 2 m, со 
тоа што се зема ист број на извадоци од горниот и долни-
от слој - ако височината на складираната маса не е пого-
лема од 1 m, а од горниот, средниот и долниот слој - ако 
височината на складираната маса е поголема од 1 т . 

Член 24 
За производи што се спакувани во вреќи, бочви, ку-

тии, сандаци или други слични големи садови, поединечни 
извадоци се земаат од врвот, од средината и од дното, во 
еднакви количини, зависно од бројот на амбалажните еди-
ници, што се определува според следната табела: 

Табела 1 

Големина на испораката 

- До 5 амбалажни единици 

- Од 6 до 10 амбалажи^ 
единици 

- Од 11 до 100 амбалажни 
единици 

- Од 101 до 500 амба-
лажни единици 

- Од 501 до 1000 амба-
ч лажни единици 
- Од 1001 до 2000 амба-

лажни единици 
- Повеќе од 2001 амба-

лажна единица 

- од секоја амбалажна еди-
ница 

- од секоја трета амба-
лажна единица 

- најмалку од шест амба-
лажни единици 

- најмалку од 10 амба-
лажни единици 

- најмалку од 15 амба-
лажни единици 

- најмалку од 25 амба-
лажни едицини 

- најмалку од 50 амба- ' 
\ лажни единици 

“ d 

Ако производите од став 1 на овој член се ^хомоге-
ни, се земаат поединечни извадоци од секој хомоген дел. 
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Член 25 
Секое поединечно оригинално пакување на произво-

ди, земено потамина од производството или прометот, 
може да биде извадок. 

Бројот на Земени извадоци се утврдува врз основа на 
следната табела: 

Табела 2 

Количина од која Број на земени 
се зема извадок извадоци 

1. За пакување со - за производи до - од 1 до 5 
маса до 1 kg 100 единици извадоци 

- за секои ната- - уште по 1 
мошни 100 еди- извадок 

2. За пакување со 
ници 

2. За пакување со - за производи до - од 1 до 5 
маса над 1 kg 200 единици извадоци 

- за секои следни - уште по 1 
100 единици извадок 

Член 26 I - -

Вкупниот извадок за производи во растурена состој-
ба или за нехомогени производи кој е формиран од повеќе 
поединечни извадоци мора да се измеша и да се редуцира 
до извадок за испитување со ргрделувач на извадок или со 
постапка на четвртење. 

За производи во оригинално пакување извадок за ис-
питување се зема со метода на случаен избор. 

Член 27 
Потребната количина на извадок за испитување (са-

мо за еден примерок), зависно од видот на производите, 
изнесува: „ 

1) за сите видови бонбонски производи - оригинално 
пакување или најмалку 250 g, 

2) за сите видови чоколадни производи и производи 
слични на чоколада - оригинално пакување или најмалку 
200 g, 

3) за какао - прав и слични производи - оригинално 
пакување или најмалку 200 g, 

4) за какао путер - оригинално пакување или најмал-
ку 150 g, 

5) за кекс и производ^ сродни на кексот оригинално 
пакување или најмалку 500 g, 

6) за слатки - оригинално пакување или најмалку 250 
g, 

7) за крем-производи - оригинално пакување или нај-
малку 200 g. 

Член 28 
Ако се испитува квалитетот на производи кај кои не е 

можно аналитички да се утврдат додатоците (чоколада со 
додаток, производи слични на чоколада со додатоци, 
желе-производи со додатоци, пенести производи со дода-
тоци, локум со додатоци, крем со додатоци, кекс и произ-
води слични на кексот со додатоци) и на кои не можат' да 
се применат методите пропишани во член 2 точка 2 на 
овој правилник, се контролира потрошокот на суровина 
при процесот на производство. 

Контролата на потрошокот на суровина за произво-
дите од став 1 на овој член се однесува-и на: 

1) количината на додадената растителна маст во ка-
као путерот; 

2) количината на додатокот, количината на полнење-
то, и количината на преливот. 

И. МЕТОДИ ЗА ХЕМИСКИ И ФИЗИЧКИ АНАЛИЗИ 
НА ПРОИЗВОДИТЕ 

Член 29 
Методите на хемиски и физички анализи со кои се 

врши контрола на квалитетот на производите опфаќаат: 
1) определување на водата со сушење под нормален 

притисок; \ 
2) определување на водата во слатки под нормален 

притисок; 

3) определување на водата со сушење под снижен 
притисок; ' i 

4) определување на водата во желе-производи и ло-
кум - рефрактометриска метода; 

5) определување на пепелта; 
6) определување на алкалитетот на вкупната пепел; 
7) определување на суровите белтачини по Кјелдал 

(Kjelclahl) - комбинирана макро-микро постапка; 
1 8) определување на суровата целулоза по Киршнер 

Ханак (Kiirschner-Hanack); 
9) определување на вкупната маст по Сокслет (Ѕох-

hlet); 
10) определување на млечната маст; 
11) определување на сахарозата во какао производи-

те - полариметриска метода; 
12) определување на шеќерот по Луф Шурл (Luff-

-Schoorl); , 
13) определување на лактозата по Луф Шурл (Luff-

-Schoorl) во какао-производите, производите слични на чо-
колада и крем-производите; 

14) определување на аскорбинската киселина со 2,6 
дихлорфенол-индолфенол; 

15) определување на етанолот; 
16) определување на рН вредноста - електрометриска 

метода; 
17) определување на какао-деловите во какао-произ-

водите (преку количината на вкупните алкалоиди); 
18) определување на киселоста на тврдите бонбони; 
19) определување на скробот по Еверс (Ewers) - пола-

риметриска метода; л 

20) определување на растворливите состојки во гуме-
ните бонбони; 

21\) определување на натриумхлоридот во трајното 
солено печиво по Мор (Mohr). 

Член 30 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот, за методите за вршеле 
хемиски анализи на какао производи, бонбонски произво-
ди, кекс и на производи сродни на кексот („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 1/81). 

Член 31 
Овој правилник влегува во сил“а осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 07-3543/1 
28 август 1986 година 
Белград Директор 

на Сојузниот завод за 
стандардизација, 

Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

МЕТОДИ НА ХЕМИСКИ И ФИЗИЧКИ АНАЛИЗИ 

1. Определување на водата со сушење под нормален 
притисок 

П р и н ц и п и п р и м е н а 
Водата се определува со сушење на извадокот под 

нормален притисок до константна маса. 
Методата се применува на какао-производи, произво-

ди слични на чоколада, крем-производи, бонбонски произ-
води, освен желе, локум и гумени бонбони, кекс и произво-
ди сродни на кексот и слатки. 

П р и б о р 
,Се користи следниот прибор: 
1) сушилница; 
2) аналитичка вага со точност ± 0,1 mg; 
3) садови за мерење од стакло, никел или алуминиум, 

со капак, со пречник од 5 cm и височина 2 cm; 
4) ексикатор со средство за сушење; 
5) кварцен песок, измиен и изжарен; 
6) вообичаен лабораториски прибор. 
Забелешка: Песокот се употребува при определува-

њето на водата во какао-производите, производите слични 
на чоколада, крјем-производите и бонбонските производи; 
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П о с т а п к а 
Во садот за мерење се измерува 20 g песок и заедно со 

стакленото стапче се суши во суШилница 4 h на темпера-
тура од 103 до 1050С. По сушењето садот се поклопува, се 
лади 45 min во ексикатор и се мери, со точност од ± 0,1 
mg. Се додава 5 g иситнет извадок и повторно се мери со 
иста точност. Извадокот со стакленото стапче се проме-
шува со песокот и стапчето се остава во садот. Садот со 
извадокот се суши откриен 4 h на температура од 103 до 
1050С. ' 

По сушењето садот се затвора, се лади во ексикатор 
45 min и се мери. 

Постапката на сушење се повторува додека разлика-
та меѓу две мерења не биде најмногу 0,1%. 

П р е с м е т у в а њ е 
Количината на водата се изразува “во проценти и се 

пресметува според формулата: 

v - ^ - i o o 
С 

каде што е: 
а - маса на садот со извадокот пред сушењето, во g; 
b - маса на садот со извадокот по сушењето, во g; 
с - маса на извадокот земен за анализа, во g; 
V - количина на вода во %; 

П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите од две паралелни опреде-

лувања, согласно со член 6 став 2 од овој правилник не 
смее да биде поголема од 10% од утврдената средна вред-. 
ност - за производите во кои има до 18% вода и поголема 
од 6% од утврдената средна вредност - за производите во 
кои има повеќе од 18% вода (релативна дисперзија). 

Ако разликата е поголема, постапката мора да се по-
втори. 

2. Определување на водата во слатки под нормален прити-
сок 

П р и н ц и п 
Водата се определува со сушење на извадокот под 

нормален притисок до константна маса, 

П р и б о р 
Се користи следниот прибор: 

“ 1) садови за мерење од стакло, никел или алуминиум, 
со пречник од 6 cm и височина 2,5 cm; 

2^друг прибор како во методата под 1. 

П о с т а п к а 
Во садот за мерење се измерува 20 g песок и, заедно 

со стакленото стапче, се суши во сушилница 90 min на 
температура од 130дС. По сушењето садот се поклопува, 
се лади 45 min во ексикатор и се мери на аналитичка вага 
со точност од ± 0,1 mg. Се додава 10 g иситнет извадокот 
и се мери на аналитичка вага со точност од ± 0,1 mg. Со 
помош на стакленото стапче извадокот се промешува со 
песокот и стапчето се остава во садот. Садот со извадокот 
се суши откриен 90 min на температура од 1300С (времето 
се мери од моментот кога ќе се постигне температура од 
1300С). По сушењето садот се затвора, се лади во ексика-
тор 45 min и се мери. Постапката на сушење се повторува, 
додека разликата меѓу две мерења не биде 0,1%. 

П р ес м е т у в а њ е 
Количината на вода се изразува во проценти, а се 

пресметува по формулата што е наведена во методата под 
1 на овој правилник. 

Прецизноста на метода,та е еднаква како во методата 
под 1 од овој правилник. 

3. Определување на водата со сушење под снижен притисок 

П о с т а п к а 
За определување на водата со сушење под снижен 

притисок се применува иста постапка како во методата 

под 1, но при температура од 700С и под притисок од нај-
многу 98,66 кРа. Таков начин на сушење се применува на 
производите што хемиски лесно се разлагаат на повишена 
температура. 

П р е с м е т у в а њ е 
Количината на вода се изразува во проценти, а се 

пресметува по формулата што е наведена во методата под -
1 од овој правилник. 

^ Прецизноста на методата е еднаква како во методата 
под 1 од овој правилник. 

4. Определување на водата во желе-производи и локум 
- рефрактометриска метода 

П р и н ц и п 
Определувањето на водата во желе-производи и во 

локум се заснова врз отчитување на процентот на сува ма-
терија на скалата на рефрактометарот или врз мерење на 
индексот ца рефракцијата на испитуваниот материјал, на 
температура од 200С: Од разликата 100% сува материја и 
вредноста отчитана на скалата на рефрактометарот или 
добиена од табелата врз основа на мерниот индекс на реф-
ракцијата, се определува количина на вода во проценти. . 

А п а р а т и и п,рибо,р 
Се користат следните апарати и прибор: 
1) рефрактометар со скала за директно отчитување 

на сувата материја во проценти, градуиран на 0,5%, со 
можност за процена од 0,25%, кој претходно мора да се 
баждари со дестилирана вода (на 200С е 0% на сува мате-
рија) или рефрактометар со скала за мерење на индексот 
на рефракцијата градуиран на 0,001, со можност за проце-
на до 0,002, кој претходно мора да се баждари со дестили-
рана вода (на 200С ,индексот на рефракцијата на дестили-
раната вода е 1,3330); 

2) уред за циркулација на вода (ултратермостат), кој 
одржува константна демћература на призмата на рефрак-
тометарот од 200С, со точност од ± 0,50С. 

П о д г о т в у в а њ е на и з в а д о к о т 
Од лабораторискиот извадокот на локум или на 

желе-производ со нож внимателно се симнува површин-
скиот слој на шеќер. На тој начин се добива исправен из-
вадок на масата на локумот или на желе-производот за ис- ' 
питување. , 

П о с т а п к а 
Мала количина од подготвениот извадокот со стакле-

но стапче со гумен врв се става на долната призма на реф-
рактометарот. Приемите се затвораат и низ отворот на 
горната призма се проверува дали извадокот рамномерно 
е распореден и без меурчиња на воздух. Ако е потребно, 
извадокот може да се зголеми, но не смее да излегува од 
призмата. 

По изедначувањето на температурата на извадокот 
со температурата на призмите (1 до 2 min), се отчитува, за-
висно од видот на рефрактометарот процентот на сува ма-
терија или индексот на рефракцијата. ; 

К о р е к ц и и 
Ако определување е вршено^ на температура повисо-

ка или пониска од 200С, следи следната корекција: 
а) за рефрактометар со скала за отчитување на про-

центот на сува материја - според табела 1; 
б) за рефрактометар со скала за отчитување на индек-

сот на редакцијата според формула 1: 
1) nD

20 - nD
l + 0,00013 (t - 20) 

каде што е: 
t - температура на мерењето, во 0С. „ N 

П р е с м е т у в а њ е 
а) За рефрактометар со скала на која се отчитува про-

центот на сува материја, процентот на водата се пресмету-
ва според формула 2: 

2) V - 100 - Ѕш 
каде што е: 
V - процент на вода, во % 
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Ѕш- сува материја, во % (m/m). 
б) За рефрактометар со скала на која се отчитува ин-

дексот на редакцијата, процентот на вода се пресметува 
на следниот начин: 

Во табела 2 се отчитува процентот на сува материја 
која одговара на отчитаната вредност на индексот на реф-
ракцијата, а кој, ако било потребно, е коригиран, според 
формула 1. Процентот на вода се пресметува како под а). 

Табела 1 

Корекција за рефрактометар со работна температура од 20 0С 

а) Вредност на корекцијата што се одзема 

Температура Количина на сува материја, % (m/m) , 
9С 5 10 15 20 25 30 40 ' 50 60 70 

15 0,29 0,31 0,35 0,34 0,34 0,35 0,37 0,38 0,39 0,40 
16 0,24 . 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 0,30 0,30 0,31 0,32 
17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22 0,23 0,23 0,24 
18 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 
19 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 

б) Вредност на корекцијата што се додава 

Температура 
1 

Количина на сува материја, во % (m/m) 
0С 5 10 15 20 25 30 ' 40 50 , 60 70 

21 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
22 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 
23 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 
24 0,27 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 
25 0,35 0,36 \ 0,37 0,38 0,38 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 

Табела 2 

Однос на вредноста на индексот на рефракцијата и процентот на сува материја 

Индекс на рефрак-
цијата 
20 nD 

Сува 
материја 

во % 
(m/m) 

Индекс на рефрак-
цијата 
20 nD 

Сува 
материја, 

во % 
(m/m) 

Индекс на рефрак-
цијата 
20 nD 

Сува 
материја, 

во % 
(m/m) 

Индекс на рефрак-
цијата 
20 по 

Сува 
материја, 

во % (m/m) 

1,3330 0 1,3672 22 1,4076 44 1,4558 бб 
1,3344 1 1,3689 ' 23 1,4096 45 1,4582 67 
1,3359 2 1,3706 24 1,4117 46 1,4606 68 
1,3373 3 1,3723 25 1,4137 47 1,4630 69 
1,3388 4 1,3740 . 26 - 1,4158 48 1,4654 70 
1,3403 5 1,3758 27 1,4179 . 49 1,4679 71 
1,3418 6 1,3775 28 1,4200 50 1,4703 72 
1,3433 7 1,3793 29 1,4221 51 - 1,4728 73 
1,3448 8 1,3811 30 1,4243 52 1,4753 74 
1,3463 9 1,3828 31 1,4264 53 1,4778 75 
1,3478 10 1,3847 4 32 1,4286 54 1,4803 76 
1,3494 11 1,3865 33 1,4308 55 1,4829 77 
1,3509 12 1,3883 34 1,4330 56 1,4854 78 

' 1,3525 13 1,3902 35 1,4352 57 1,4880 79 
1,3541 14 1,3920 36 1,4374 58 1,4906 80 
1,3557 15 1,3939 37 1,4396 59 1,4932 81 
1,3573 16 1,3958 38 1,4419 60 1,4958 82 
1,3589 17 1,3977 39 1,4442 61 1,4989 83 
1,3605 18 1,3997 40 1,4464 62 1,5010 84 
1,3622 19 1,4016 41 1,4487 63 1,5037 85 
1,3638 20 1,4036 42 1,4511 64 
1,3655 21 1,4056 43 1,4534 65 ' 

П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 
Разлика меѓу“ резултатите на,две паралелни определувања на водата не смее да биде поголема од 6% од ут-

врдената средна вредност (релативна дисперзија). 
Ако разликата е поголема постапката мора да се повтори. 
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5. Определување на пепелта 

Д е ф и н и ц и ј а 
Под пепел се подразбира неорганскиот остаток по из-

горувањето на извадокот. 

П р и б о р 
Се користи следниот прибор: 
1) сад за изгорување: платински, кварцен или порце-

лански, со зафатнина од 25 до 50 ml; 
2) муфолна печка за изгорување со терморегулатор; 
3) аналитичка вага со точност од ± 0,1 mg; 
4) ексикатор со средство за сушење; 
5) водена бања; 
6) филтрир-хартија, без пепел, со пречник од 9 cm, 

(Scheicher und Schiill N0 589 или соодветна); 
7) сушилница; 
8) вообичаен лабораториски прибор. 

Р е а г е н с 
Како реагенс се користи: 
1) етанол, 96%-ен (V/V). 

а) Определување на вкупната пепел 

Постапка 
Во садот кој е претходно жарен и измерен заедно со 

саатно стакло, се измерува 5 g фино иситнет извадок, со 
точност од ± 0,1 mg. Извадокот потоа претпазливо се из-
горува во муфолна печка, со постепено зголемување на 
температурата на 550 до 6000С, при слабо струење на воз-
дух. 

Изгорувањето е завршено кога неорганскиот остаток 
ќе стане наполно бел прав (пепел), што трае 3 h. Ако и по-
тоа пепелта не е бела, се лади и се навлажува со неколку 
капки 96%-ен етанол кој испарува на водена бања и пепел-
та повторно се изгорува 30 min на температура од 550 до 
6000С. 

Садот потоа се покрива со саатно стакло, се лади 30 
min во ексикатор и се мери. 

Резултатот се изразува со два децимала. 

П р е с м е т у в а њ е 
1) Количината на вкупната пепел се изразува во про-

центи, а се пресметува според формулата: 
вкупна пепел (%) ^ - - 100 

каде што е: 
а - маса на вкупната пепел (разлика на масата на садот 

со остатокот по изгорувањето и празниот сад) ,во g; 
с - маса на извадокот земен за анализа, во g. 

2) Количината на вкупната пепел, без вода, маст и 
шеќер се изразува во проценти, а се пресметува според 
формулата: 

вкупна пепел (%) ^ - — - - г ^ — ^ - 100 Ј w с - 100 - (v + m + s) 

каде што е: 
а - маса на вкупната пепел (разлика на масата на садот 

со остатокот по изгорувањето и празниот сад), во g; 
с - маса на извадокот земен за анализа, во g; 
v - количина на вода во испитуваниот извадок, во %; 
m - количина на маст во испитуваниот извадок, во %; 
Ѕ - количина на шеќер во испитуваниот извадок, во %. 

П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања, согласно со член 6 став 2 од овој правилник, не 
смее да биде поголема од 5% од утврдената средна вред-
ност (релативна дисперзија). 

Ако разликата е поголема од 5%, постапката мора да 
се повтори. 

б) Определување на пепелта растворлива во вода 

Постапка 
Добиената вкупна пепел се помешува со 10 ml врела 

дестилирана вода и добиената суспензија се филтрира низ 
филтрир хартија без пепел (со пречник од 9 cm) во сад за 
изгорување, кој претходно е жарен и мерен заедно со саат-
ното стакло. Филтрир-хартијата со нерастворливиот оста-
ток се измива три до четири пати со по 10 ml врела дести-
лирана вода, така што се добива 50 ml филтрат. Остатокот 
на филтрир-хартијата служи за определување на алкали-
тетот на пепелта нерастворлива во вода или за определу-
вање на пепелта нерастворлива во хлороводородна кисе-
лина. Филтратот натаму се впарува на водена бања до сув 
остаток, се суши најмалку 30 min на температура од 103 
до 1050С и се изгорува 30 min во муфолна печка на темпе-
ратура од 550 до 6000С. По изгорувањето садот се покрива 
со саатно стакло и се лади 30 min во ексикатор, а потоа се 
мери. 

Резултатот се изразува со два децимала. 

П р е с м е т у в а њ е 
1) Количината на пепелта растворлива во вода се из-

разува во проценти, а се пресметува според формулата: 
пепел растворлива во вода, (%) ^ 2 . 100 

каде што е: 
а - маса на пепелта растворлива во вода (разлика меѓу 

масата на садот со остатокот по изгорувањето и 
празниот сад), во g; 

с - маса на извадокот земен за анализа, во g. 

2) Количината на пепелта растворлива во вода се из-
разува во проценти (без вода, маст и шеќер), а се пресме-
тува според формула: 
пепел растворлива во вода, (%) 

а - 1 0 0 - 100 
с - (100 - (v + m + S) 

каде што е: 
а - маса на пепелта растворлива во вода (разлика меѓу 

масата на садот со остатокот по изгорувањето и 
празниот сад), во g; 

с - маса на извадокот земен за анализа, во g; 
v - количина на вода во испитуваниот извадок, во %; 
m - количина на маст во испитуваниот извадок, во %; 
ѕ - количина на шеќер во испитуваниот извадок, во %. 

П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања, согласно со член 6 став 2 од овој правилник, не 
смее да биде поголема од 6% од утврдената средна вред-
ност (релативна дисперзија). 

Ако разликата е поголема од 6%, постапката мора да 
се повтори. 

в) Определување на пепелта нерастворлива во вода 
Пепелта нерастворлива во вода се добива од разлика-

та на вкупната пепел и пепелта растворлива во вода. 

г) Определување на пепелта нерастворлива во хлороводо-
родна киселина 

Р е а г е н с и 
Како реагенси се користат: 
1) раствор на хлороводородна киселина, с (НС1) е 4 

mol/1; 
2) раствор на сребронитрат, c(AgN03) е 0,1 mol/1. 

П о с т а п к а 
Вкупната пепел или пепелта нерастворлива во вода 

се помешува со 25 ml раствор на хлороводородна кисели-
на и се загрева на водена бања 15 min. Добиената суспен-
зија се филтрира низ филтрир-хартија без пепел. Садот и 
филтрир-хартијата се измиваат со врела дестилирана вода 
до негативна реакција на хлориди со раствор на сребро-
нитрат. 
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Остатокот со филтрир-хартијата се суши 30 min во 

садот за изгорување (кој пред тоа е жарен и мерен со саат-
но стакло) при температура од 103 до 1050С, а потоа 30 
min се изгорува на температура од 550 до 6000С. 

По изгорувањето, садот се покрива со саатно стакло, 
се лади во ексикатор 30 min и се мери на аналитичка вага 
со точност од ± 0,1 mg. 

Резултатот се рзрааува со два децимала. 

П р е с м е т у в а њ е 
Количината на пепелта нерастворлива во хлороводо-

родна киселина се изразува во проценти, а пресметува 
според, формулата: 
пепел нерастворлива 
во хлороводородна киселина, (%) 

5-lI22 100 
с - (100 - (v + m + б) 

каде што е: 
а - маса на пепелта нерастворлива во хлороводородна 

киселина (разлика на масата на садот со остатокот 
по изгорувањето и празниот сад), во g; 

с - маса на извадокот земен за анализа, во g; 
v - количина на вода во испитуваниот извадок, во %; 
m - количина на маст во испитуваниот извадок, во %; 
3 - количина на шеќер во испитуваниот извадок, во %. 

\ 
П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 

Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-
лувања, согласно со член 6 став 2 од овој правилник, не 
смее да биде поголема од 6% од утврдената средна вред-
ност (релативна дисперзија). 

Ако разликата е поголема од 6%, постапката мора да 
се повтори. 

6. Определување на алкалнтетот на пепелта 

а) Определување на алкалитетот на вкупната пепел 

Д е ф и н и ц и ј а 
Под алкалитет на вкупната пепел се подразбира за-

фатнина (во ml) на натриумхидроксид, с (NaOH) е 1 
mol/1 еквивалентна маса на алкалните материи во пепелта 
добиена од 100 g сува материја на извадок без маст и шеќ-
ер. 

П р и б о р 
Се користи следниот прибор: 
1) ерленмаер-тиквичка, со зафатнина од 300 ml; 
2) пипети мешлести, со зафатнина од 10 ml и 20 ml; 
3) бирета, со зафатнина од 50 ml; 
4) аналитичка вага со точност од ± 0,1 mg; 
5) вообичаен лабораториски прибор. 

Р е а г е н с и 
Како реагенси се користат: 
1) раствор на хлороводородна киселина, с (НС1) е 

0,5 mol/1 или раствор на сулфурна киселина 
с ( i Н2ЅО4) - 0,5 mol/1; 
2) раствор на натриумхидроксид c(NaOH) е 

0,1 mol/1; 
3) раствор на индикатор бром-крезол-зелено. Се из-

мерува 0,75 g индикатор во прав и се раствора со 100 ml 
96% (V/V) етанол; 

4) пуферен раствор со рН-вредност- 4,5 на температу-
ра од 200С. 

Раствор на натриумцитрат за подготвување на пу-
фер: во одмерна тиквичка со зафатнина од 1000 ml се изме-
рува 21,008 g монохидрат на лимонска киселина (СбЊО? -
ЊО), се раствора со 200 ml раствор на натриумхидроксид 
и до ознаката се дополнува со дестилирана вода. 

Во 719 ml раствор на натриумцитрат се додава 281 ml 
хлсроводородна киселина во одмерна тиквичка со зафат-
нина од 1000 ml. 

Растворот на пуфгр се конзервира со 10 mg живин јо-
ДИД (HgJz). 
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П о с т а п к а 
Вкупната пепел, добиена по методата Определување 

на вкупната пепел од овој правилник, квантитативно се 
пренесува со помош на врела дестилирана вода во ерлен-
маер-тиквичка со зафатнина од 300 ml. Вкупната зафатина 
на суспензијата на пепел треба да изнесува од 25 до 30 ml. 
На суспензијата и се додава точно 20 ml раствор на хлоро-
водородна киселина или 20 ml раствор на сулфурна кисе-
лина. Тиквичката потоа се загрева на врела водена бања 
15 min (повеќепати се промешува). Врелата суспензија се 
филтрира низ набрчкана филтрир-хартија која се измива 
со врела дестилирана вода до неутрална реакција со инди-
катор-хартија. 

По ладењето, на филтратот му се додаваат две капки 
раствор бром-крезол-зелено и се титрира со раствор на 
натриум-хидроксид до промена на бојата во зелено. 

Со иста зафатнина на дестилирана вода истовремено 
се работи слепа проба, се додава 20 ml хлороводородна 
киселина или раствор на сулфурна киселина, потоа две 
капки раствор на индикатор бром-крезол-зелено и се тит-
рира со раствор на натриумхидроксид до промена на боја-
та во зелено. 

При тие титрации задолжително е да се направи про-
ба со 20 ml раствор на пуфер со рН вредност 4,5 и две кап-
ки раствор на бром-крезол-зелено заради споредување на 
преминот на бојата. 

П р е с м е т у в а њ е 
Алкалитетот на вкупната пепел се пресметува според 

следната формула: 

. 1000-(b-a)F Алкалитет на вкупната пепел = ,t/W4 ;—-—жч сООО-^ + т+б) 
каде што е: 
а - потрошена зафатнина на раствор на натриумхид-

роксид, во ml; 
b - потрошена зафатнина на раствор на натриумхид-

роксид за слепа проба, во ml; 
с - маса на извадокот земен за анализа, во g; 
v - количина на вода во испитуванот извадок, во %; 
m - количина на маст во испитуваниот извадок, во %; 
Ѕ - количина на шеќер во испитуваниот извадок, во %; 
F - фактор на корекција на концентрацијата. 

П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања, согласно со член 6 став 2 од овој правилник, не 
смее да биде поголема од 6% од утврдената средна вред-
ност (релативна дисперзија). 

Ако разликата е поголема од 6%, постапката мора да 
се повтори. 

б) Определување на алкалитетот на пепелта растворлива 
во вода 

Д е ф и н и ц и ј а 
Под алкалитет на пепелта растворлива во вода се 

подразбира зафатнина на натриумхидроксид, во ml, екви-
валентна на масата на алкалните материи што се раствор-
ливи во врела дестилирана вода, а ги содржи пепелта до-
биена од 100 g сува материја на извадок без маст и шеќер. 

П р и б о р и р е а г е н с и 
Се користат ист прибор и реагенси како во методата 

за определување на алкалитетот на вкупната пепел. 

П о с т а п к а 
На филтратот, кој е добиен по методата Определува-

ње на пепелта растворлива во вода од овој правилник, му 
се додава точно 10 ml раствор на хл орово д оро д на кисели-
на или 10 ml раствор на сулфурна киселина. 

Тиквичката се загрева на врела водена бања 10 min, се 
лади, се додаваат две капки раствор на индикатор бром-
-крезол-зелено и се титрира со раствор на натриумхидрок-
сид до промена на бојата во зелено. 

. Со иста зафатнина на дестилирана вода истовремено 
се работи слепа проба, се додава 10 ml раствор на хлоро-
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Слепа проба и главна проба се вршат како во метода-
та Определување на алкалитетот на пепелта растворлива 
во вода. 

П р е с м е т у в а њ е 
Се пресметува како во методата Определување на ал-

калитетот на вкупната пепел од овој правилник. 

водородна киселина или 10 ml раствор на сулфурна кисе-
лина, а потоа две капки раствор на индикатор бром-кре-
зол-зелено и се титрира со раствор на натриумхидроксид 
до промена на бојата во зелено. 

Задолжително е да се подготви проба со 10 ml рас-
твор на пуфер со рН-вредност 4,5 и две капки индикатор 
на раствор бром-крезол-зелено, заради споредување на 
преминот на бојата. 

П р е с м е т у в а њ е 
Постапката за пресметување е иста како кај методата 

Определување на алкалитетот на вкупната пепел од овој 
правилник. 

Ако се сака алкалитетот да се изрази како процент на 
безводен калиумкарбонат (на пр. алкалитетот на какао-
-прав), се пресметува според формулата: 

/п/ с v ч 10 (b-a)-F ' 0,691 алкалитет (% на безв. К2СО3) - —hzr1, -тг-v c-lOO-^v+m+S) 

каде што е: 
а - потрошена зафатнина на раствор на натриумхид-

роксид за главна проба, во ml; 
b - потрошена зафатнина на раствор на натриумхид-

роксид за слепа проба во, ml; 
с - масата на извадокот земен, за анализа, во g; 
v - количина на вода во испитуваниот извадок, во %; 
m - количина на маст во испитуваниот извадок, во %; 
ѕ - количина на шеќер во испитуваниот извадок, во %; 
F - фактор на корекција на концентрацијата. 

1 ml раствор на хлорбводородна киселина с (НС1) а 
л 1 i/i Ка2СОз 0,1 mol/1 одговара на - - . 6,91 nig 

П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања, согласно со член 6 став 2 од овој правилник, не 
смее да биде поголема од 6% од утврдената средна вред-
ност (релативна дисперзија). 

Ако разликата е поголема од 6%, постапката мора да 
се повтори. 

в) Определување на алкалитетот на пепелта нерастворлив 
ва во вода 

Д е ф и н и ц и ј а 
Под алкалитет на пепелта нерастворлива во вода се 

подразбира зафатнина на раствор на натриумхидроксид 
во ml, еквивалентна на масата на алкалните материи не-
растворливи во врела дистилирана вода, а ги содржи пеп-
лта добиена од 100 g сува материја на извадок, без маст и 
шеќер. 

П р и б о р и р е а г е н с и 
Се користи ист прибор и реагенси како во методата 

Определување на алкалитетот на вкупната пепел од овој 
правилник. 

П о с т а п к а 
Пепелта нерастворлива во вода, добиена по методата 

Определување на алкалитетот на пепелта нерастворлива 
во вода, се пренесува, заедно со филтрир-хартијата, во ер-
ленмаер-тиквичка со зафатнина од 300 ml, се додава 20 ml 
врела дестилирана вода и точно 10 ml раствор на хлорово-
дородна киселина или 10 ml раствор на сулфурна кисели-
на. 

Тиквичката се загрева на врела водена бања 15 min и 
растворот повеќепати се промешува. Врелиот раствор се 
филтрира низ набрчкана филтрир-хартија во ерленмаер-
-тиквичка со зафатнина од 300 ml, и остатокот на фил-
трир-хартијата се измива со врела дестилирана вода до 
неутрална реакција со индикатор-хартнја. 

Филтратот се изладува, се додаваат две капки инди-
катор-раствор на бром-крезол-зелено и се титрира со рас-
твор на натриумхидроксид до промена на бојата во зеле-
но. 

П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања, согласно со член 6 став 2 од овој правилник, не 
смее да биде поголема од 6% од утврдената средна вред-
ност (релативна дисперзија). 

Ако разликата е поголема од 6%, постапката мора да 
се повтори. 

Р е а г е н с и 
Како реагенси се користат: 
1) сулфурна киселина, концентрирана (густина е 1,84 

g/ml); 
2) смеса на соли: 95 g натриумсулфат 5 g бакарсул-

фат; 
3) раствор на натриумхидроксид, 30% (m/m); 
4) раствор на хлороводородна киселина с(НС1) 

0,01 mol/1; 
5) раствор на натриумхидроксид с (NaOH) е 0,01 

mol/1; 
6) индикатор по Ташир (Tashir): 
40 ml 0,1% (m/V) раствор на метилен црвено во ета-

нол, и 
10 ml 0,1% (m/V) раствор на метилен-сиао во етанол. 

П о с т а п к а 
Се измерува околу 2 g хомогенизиран извадок со точ-

ност ± 0,1 mg и со помош на мазна сјајна хартија, алуми-
ниумот фолија, или со помош на мал стаклен сад кванти-
тативно се пренесува во кјелдал - тиквичка, така што 
грлото на тиквичката да остане чисто. 

Се додава 25 ml концентрирана сулфурна киселина, 
10 g смеса на соли и две стаклени куглички. Содржината 
на тиквичката внимателно се протресува со цел целокуп-
ната маса да се навлажн и да се разбијат евентуалните 
грутчиња. 

Грлото на тиквичката се покрива со мала инка или со 
стаклена крушка и тиквичката постепено се загрева во ко-
са положба (во дигестор). Кога реакцијата во тиквичката 
ќе се заврши, се загрева посилно, со почесто вртење на 
тиквичката. Изгорувањето е завршено кога ќе се појави 
бистер зелено-син раствор без црни честички. 

Кога тиквичката ќе се излади, претпазливо се разре-
дува со дестилирана вода, се пренесува во одмерна тик-
вичка со зафатнина од 250 nil и се дополнува со вода до оз-
наката. 

Во апарат за дестилација по Парнас-Вагнер се дода-
ва, низ инка, точно 10 ml од добиениот раствор. Инката 
трипати се исплакнува со 2 до 3 ml дестилирана вода, се 

7. Определување на суровите белтачини по Кјелдал (Kjel-
dahl) - макро-микро постапка 

П р и н ц и п 
Со греење со сулфурна киселина во присуство на ка-

тализатор азотните соединенија (освен нитрати и нитри-
ти), се преведуваат во амониумсулфат. Со додавање на на-
триумова база се ослободува амонијак, кој со водена пареа 
се дестилира во определена количина на киселина со по-
зната концентрација. Вишокот на киселина се определува 
со ретитрација. 

П р и б о р 
Се користи следниот прибор: 
1) Кјелдал тиквичка, со зафатнина од 500 ml; 
2) апарат за микродестилација, по Парнас-Вагнер 

(Parnas-Wagner); 
3) аналитичка вага со точност од ± 0,1 т%\ 
4) електричен грејач за разорување, по Кјелдал (Kjel-

dahl); 
5) вообичаен лабораториски прибор. 

! 
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додава една капка раствор на фенолфталеин, 10 ml 30%-ен 
(m/m) раствор на натриумхидроксид и се вклучува цевка-
та за довод на водена пареа. Истовремено под ладилникот 
се поставува ерленмаер-тиквичка со зафатнина од 100 ml 
во која е додадено 20 ml раствор на хлороводородна кисе-
лина и 0,5 ml индикатор по Ташир. Врвот на ладилникот 
мора да биде нурнат во киселина. 

Првите 4 до ,5 min се врши дестилација со помош на 
нурната цевка, потоа предлошката се спушта и дестилаци-
јата се продолжува уште 2 до 3 min. 

Цевката и врвот на ладилникот се исплакуваат со 
малку дестилирана вода во иста тиквичка, тиквичката се 
симнува од постаментот и веднаш се титрира со раствор 
на натриумхидроксид до промена на бојата од виолетова 
во зелена. 

На ист начин паралелно се работи слепа проба со 10 
ml дестилирана вода. 

П р е с м е т у в а њ е 
Еден милилитар раствор на хлороводородна кисели-

на с (НС1) ^ 0,01 mol/1; одговара на 0,14 mg азот 

/о/ч (a-b)'0,14-100F (a-b)-0,014F азот (%) е v ' — - - — v ' с-1000 с 
каде што е: 

а - зафатнина на натриумхидроксид с (NaOH) е 0,01 
mol/1 потрошена за титрација на слепа проба, во 
ml; 

b - зафатнина на натриумхидроксид с (NaOH) е 0,01 
mol/1 потрошена за титрација на слепа проба, во 
ml; 

с - маса на извадокот во аликвотниот дел од растворот 
кој е земен во конечната постапка, во g; 

F - фактор на корекцијата на белтачините (%) е азот 
(%) - 6, 25 
каде што е: 
6,25 - фактор за пресметување на азотот во белтачи-
ните. 

П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања, сагласно со член 6 став 2 од овој правилник, не 
смее да биде поголема од 5% од утврдената средна вред-
ност (релативна дисперзија). 

Ако разликата е поголема од 5%, постапката мора да 
се повтори. 

8. Определување на суровата целулоза по Киршнер Ханак 
(Кигѕсћвег-Нашаск) 

П р и н ц и п 
Извадокот се разорува со смеса на азотна и оцетна 

киселина, со варење во тиквичка со повратен ладилник. 
Растворот потоа се филтрира преку стаклен филтер, се су-
ши во сушилница и се мери. 

П р и б о р 
Се користи следниот прибор: 
1) аналитичка вага со точност ±0 ,1 mg; 
2) ерленмаер тиквичка NB-29, со зафатнина од 100 

ml; 
3) повратен ладилник долг 40 cm; 
4) чанче за филтрирање 1-G-3 или 1-G-4; 
5) боца цицалка со зафатнина од 500 ml; 
6) мензура, со зафатнина од 50 ml и 100 ml; 
7) вообичаен лабораториски прибор. 

Р е а г е н с и 
Се користат следните реагенси: 
1) раствор на оцетна киселина, 80% (V/V). 
Во одмерена тиквичка со зафатнина од 100 ml се од-

мерува 80 ml глациална оцетна киселина и 20 ml дестили-
рана вода; 

2) азотна киселина, концентрирана; 
3) смеса на 80%-на (V/V) оцетна киселина и концен-

трирана азотна киселина (10:1); 
4) етанол 96%-ен (V/V); 

5) етар, со чистота р. а.; 
6) амил-алкохол, со чистота р. а. 

П о с т а п к а 
Се одмерува 1 до 2 g иситнет извадок со точност од 

± 0,1 mg, се става во ерленмаер-тиквичка NB-29, се дода-
ва 45 ml 80% (V/V) оцетна киселина и 4,5 ml концентрира-
на азотна киселина и се вари половина час при повратен 
ладилник. За да не се создава пена при додавањето на ки-
селина, се додаваат неколку капки амил-алкохол. 

За да не се нафатат честичките од извадокот на ѕидо-
вите на тиквичката, при варењето содржината на тиквич-
ката треба повеќепати да се промеша. 

По варењето врелиот раствор се филтрира низ ису-
шено и мерено чанче за филтрирање, со употреба на ваку-
ум цицалка. Талогот прво се исплакнува со 10 ml врела 
смеса на оцетна и азотна киселина, потоа со врела дести-
лирана вода и, на крајот, со етанол и етар. Се суши во су-
шилница 30 min при температура од 105 ± 20С, се лади во 
ексикатор и брзо се мери. 

П р е с м е т у в а њ е 
Количината на сурова целулоза се изразува во про-

центи, а се пресметува според формулата: 
сурова целулоза (%) ^ - - 100 

каде што е: 
а - маса на суровата целулоза, во g; 
с - маса на извадокот земен за анализа, во g. 

Резултатот се изразува со два децимала. 

П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања, согласно со член 6 став 2 од овој правилник, не 
смее да биде поголема од 6% од утврдената средна вред-
ност (релативна дисперзија). 

Ако разликата е поголема од 6%, постапката мора да 
се повтори. 

9. Определување на вкупната маст по Сокслет (Soxhlet) 

П р и н ц и п 
По хидролиза на извадокот со хлороводородна кисе-

лина, се врши повеќекратна екстракција на маста со ор-
гански растворувач во апарат по Сокслет (Soxhlet). 

П р и б о р 
Се користи следниот прибор: 
1) ерленмаер тиквичка со зафатнина од 300 до 500 ml, 

со широко грло; 
2) саатно стакло; 
3) стаклена инка, со пречник од 10 cm; 
4) тиквичка тркалезна, со рамно дно, долг врат, со за-

фатнина од 2 1; 
5) чаура за екстракција; 
6) апарат за екстракција, по Сокслет; 
7) чаша, со зафатнина од 100 ml; 
8) аналитичка вага, со точност од ± 0,1 mg; 
9) вообичаен лабораториски прибор. 

Р е а г е н с и 
Како реагенси се користат: 
1) хлороводородна киселина, раствор 25% (m/m) - со 

густина 1,12 g/ml) 
(два зафатнински дела 36%-на хлороводородна кисе-

лина, со густина 1,18 g/ml и еден зафатнински дел дести-
лирана вода); 

2) петрол-етар, сушен и свежо дестилиран, со точка 
на вриење пониска од 600С; 

3) раствор на сребронитрат. 

П о с т а п к а 
Извадоците, како што се как^о-зрно, Јсакао-погача и 

слични, мораат пред мерењето да се иситнат до големина 
на честичките од максимално 150 Jim (микрометри). 
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Подготвените извадоци се мерат со точност од ± 0,1 
mg во ерленмаер-тиквичка со широко грло, со зафатнина 
од 300 до 500 ml, и тоа: 

а) 3 до 4 g - какао-маса, иситнето какао-зрно; 
б) 4 до 5 g - какао-прав, какао-погача, чоколада, 

шеќерен прелив; 
в) 5 до 15 g - кекс и сродни производи; 
г) 9 до 10 g - млечна чоколада, какао-крем производ 

(млечен), инстант-какао, прав со дода-
ток на млеко во прав или без тој дода-
ток; 

д) 10 g - слатки; 
ѓ) 15 g - медени слатки; 
е) 30 g - карамели. 

На измерениот извадок му се додава 45 ml зовриена 
дестилирана вода, силно се матка додека смесата не стане 
хомогена и се додава 55 ml 25%-на (m/m) хлороводородна ^ 
киселина. За определување на вкупната маст во карамели-
те и кексот на кои им се определува млечната маст треба 
да се мери за 30 g карамели или 15 g кекс. На измерената 
количина и се додава 90 ml зовриена дестилирана вода, 
силно се матка смесата да стане хомогена и се додава 110 
ml 25%-на хлороводородна киселина. 

Тиквичката со извадокот се покрива со саатно стак-
ло, се загрева ћ, кога ќе зоврие, се остава тивко да врие 15 
min. 

Саатното стакло квантитативно се исплакнува со дес-
тилирана вода во иста тиквичка (околу 100 ml). 

Врелата суспензија се филтрира низ влажна безмасна 
филтрир-хартија. Тиквичката и остатокот на филтрир-
-хартијата се плакнат со врела дестилирана вода до нега-
тивна реакција на јони на хлор, со раствор на сребронит-
рат. Филтир-хартијата со остатокот се става во одмастена 
чаура за екстракција и најмалку 6 h се суши во сушилница 
на температура од 103 до 1050С, во чаша со зафатнина од 
100 ml. 

Исушената чаура со извадокот се става во екстрактор 
на сокслет апарат и екстракторот се спојува со тиквичка 
за екстракција, претходно исушена и измерена со точност 
од ± 0,1 mg. Во екстракторот се сипа околу 150 ml петро-
летар со кој претходно се исплакнува чанчето во кое е су-
шена чаурата. Тиквичката со екстракторот се става на 
грејно тело и екстракторот се поврзува со ладилник. 

За да се постигне нормално празнење на апаратот, 
под чаурата се става слој од стаклени куѓлички. Екстрак-
цијата трае 4 h, односно ексикаторот мора да се испразни 
најмалку 30 пати. Потоа петролетарот се предестилира, а 
тиквичката се суши во сушилница на температура од 103 
до 1050С или 1 h во вакуум-сушилница на температура од 
700С, хоризонтално поставена. 

Тиквичката се лади во ексикаторот 30 min и се мери 
на аналитичка вага со точност од ± 0,1 mg. Постапката на ' 
сушење и мерење се повторува, додека разликата меѓу две 
мерења не стане пониска од 0,5%. 

П р е с м е т у в а њ е 
Количината на вкупната маст се изразува во процен-

ти, а се пресметува според формулата: 

л вкупна маст,(%) е - . 100 

каде што е: 
а - маса на екстрахираната маст, во g; 
с- маса на извадокот земен за анализа, во g. 

Забелешка: За определување на млечната маст, вкуп-
ната маст, во однос на сувата материја, 
мора да се изрази во проценти. 

П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања, согласно со член 6 став 2 од овој правилник, не 
смее да биде поголема од 5% од утврдената средна вред-
ност (релативна дисперзија). 

Ако разликата е поголема од 5%, постапката мора да 
се повтори. 

10. Определување на млечната маст 

П р и м е н а 
Методата се применува за сите производи што 

содржат млечна маст. 
Млечната маст се определува со помош на: 
а) полумикробројот на путерна киселина (MB); 
б) полумикробројот на вкупни нижи масни киселини 

(UB); 
в) полумикробројот на остатокот (ВО); 
г) пресметување на млечната маст со помош на MB, 

UB и ВО. 

а) Определување на полумикробројот на путерна кисели-
на (MB) 

Д е ф и н и ц и ј а 
Број на,путерна киселина (MB) подразбира зафатни-

на на раствор на натриумхидроксид во ml, потребна за не-
утрализација на испарливите масни киселини што се рас-
Јворливи во сулфурна киселина заситена со калиумсулфат 
и со каприлна киселина, во 5 g маст. 

П р и б о р 
Се користи следнио.т прибор: 

1) тиквичката тркалезна, со рамно дно NB-29, со за-
фатнина од 50 ml и 100 ml; 

2) пипета со зафатнина од 1 ml, со широк отвор; 
3) маслена бања со терморегулатор и со можност за 

одржување на константна температура од 1750С; 
4) водена бања; 
5) инка за филтрација, со пречник од 5 cm; 
6) повратен ладилник; 
7) мензури по Бекел (Beckel), со зафатнина од 12,5 ml 

и 11 ml; 
8) бирета со зафатнина од 10 ml; ^ 
9) уред за дестилација, според шемата 1 во прило-

гот; 
10) сушилница; 
11) аналитичка вага со точност од ± 0,1 mg; 
12) вообичаен лабораториски прибор. 

Р е а г е н с И/ 
Како^реагенси се користат:. 
1) алкохолен раствор на калиумхидроксид: 40 ml ка-

лиумхидроксид (КОН) 49%-ен (m/m) (со густина 
1,50 g/ml) се меша со 40 ml дестилирана вода и се 
дополнува до ознаката во одмерна тиквичка со за-
фатнина од 1000 ml со 96%-ен (V/V) етанол. 5 ml 
така подготвен реагенс троши 25 до 27 ml хлоро-
во доро дна киселина, с (НС1) ^ 0,1 mol/1, со фенол-
фталеин како индикатор. Ако алкохолниот рас-
твор на калиумхидроксид е со послаба концентра-
ција, треба да се додаде соодветна количина кали-
умхидроксид (густина 1,50 g/ml); 

2) глицерин 88%-ен (m/m) - (густина 1,23 g/ml); 
3) заситен воден раствор на калиумсулфат на темпе-

ратура од 200С, 10%-ен (m/m), - (густина 1,08 g-
/ml); 

4) алкохолен раствор на фенолфталеин, 1 %-ен (т-
/V): се измерува 1 g фенолфталеин во одмерна тик-
вичка со зафатнина од 100 ml и до ознаката се до-
полнува со 96%-ен (V/V) етанол; 

5) раствор на натриумхидроксид, с (NaOH) е 0,01 
mol/1, свежо приготвен; 

6) сулфурна киселина, 25%-на (V/V): се подготвува 
така што се земаат три зафатнински дела дестили-
рана вода и еден зафатнински дел концентрирана 
сулфурна киселина (густина 1,84 g/ml); 

7) раствор на кокосов сапун; 
се сапонифицира 50 g чиста рафинирана кокосова 
маст (нехидрирана, со точка на топење 24 до 260С) 
со 50 g глицерол, 15 g калиумхидроксид (КОН) и 
20 ml дестилирана вода во тиквичка со зафатнина 
од 1000 ml, со повратен ладилник на отворен пла-
мен, се лади на температура пониска од 1000С и 
внимателно се разредува со дестилирана 1зода на 
500 ml. 
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П о с т а п к а 
Полумикробројот на путерна киселина (MB) се опре-

делува така што од извадокот најпрво се екстрахира вкуп-
ната маст по методата Определување на вкупната маст по 
Соклет од овој правилник. 

Постапката потез опфаќа: 
1) сапонификација; 
2) разорување на сапунот; 
3) дестилација; 1 

4) титрација. 

С а п о н и ф и к а ц и ј а 
Во тркалезната тиквичка со рамно дно NB-29, со за-

фатнина од 50 ml, се измерува 500 до 520 mg изводок на 
маст со точност од ± 0,1 mg. Се препорачува извадокот на 
маст претходно да се растопи и потребната количина да 
се додаде со помош на пипета (околу 20 капки), а потоа се 
мери. На измерениот извадок му се додава 5 ml алкохолен 
раствор на калиумхидроксид и неколку куглички заради 
рамномерно вриење (обично три). Тиквичката се спојува 
со повратен ладилник и се сапонифицира на врела водена 
бања. Кога растворот ќе се избистри, се остава да врие нај-
малку 3 до 5 min. Со пипета со широк отвор се додава 1 ml 
глицерин и варењето се продолжува на водена бања без 
ладилник додека алкохолот не испари, што се забележува 
по посилното пенење на растворот. За да се отстрани пре-
останатата количина на алкохол, тиквичката се става во 
сушилница во хоризонтална положба и се суши 1 h на тем-
пература од 1000С. 

Р а з о р у в а њ е на с а п у н о т 
, По вадењето од сушилницата, со пипета се додава 15 

ml заситен раствор на калиумсулфат, тиквичката се затво-
ра и силно се матка,, додека сапуните рамномерно не се 
распоредат. 

Некои масти создаваат сапуни кои тешко се раство-
руваат во раствор на калиумсулфат. Во тој случај се пре-
порачува тиквичката да се загрее уште некое време во су-
шилница, да се излади на собна температура и да се стави 
10 min во водена бања загреана на 200С. 

Откако сапуните рамномерно ќе се распоредат, се до-
дава 0,5 ml сулфурна киселина, 1 ml раствор на кокос-са-
пун и на врвот од ножот инфузориска земја. Тиквичката 5 
miri повторно се става во водена бања загреана на 200С, 
силно се матка и суспензијата се филтрира низ сува на-
брчкана филтрир-хартија (со пречник од 10. cm) во бекело-
ва мензура, до ознаката 12,5 ml. Ако е потребно, остато-
кот на филтрир-хартијата се гмечи за да се добие доволна 
количина на филтрат. 

Д е с т и л а ц и ј а 
Добиениот филтрат се пренесува во тркалезна тик-

вичка со рамно дно NB-29, со зафатнина од 100 ml, а Беке-
ловата мензура се, плакне во истата тиквичка со 5 . ml пре-

' тходно преварена дестилирана вода и се додаваат неколку 
куглички заради рамномерно вриење. 

Тиквичката се спојува со апарат за дестилација и 11 
ml филтрат се предестилира во Бекелова мензура со за-
фатнина од 11 ml. 

Како извор на топлина служи маслена бања со термо-
регулатор (можност за одржување на константна темпера-
тура од 1750С). Нивото на маслото во бањата мора да би-
де 1 cm над нивото на течноста во тиквичката. 

Т и т р а ц и ј а 
Дестилатот од Бекеловата мензура се пренесува во 

ерленмаер тиквичка со широко грло, со зафатнина од 50 
ml, се додаваат една до две капки раствор на фенолфтале-
ин и се титрира со раствор на натриумхидроксид, с (Na-
ОН) 0,01 mol/1, додека бојата не стане јасџоцрвена. Бе-
келовата мензура трипати се исплакнува со титрираниот 
дестилат, и ако дестилатот се обезбои, повторно претпаз-
ливо се. титрира до слабо розова боја, која мора да биде 
постојана 30 ѕ. 

Забелешка: Слепа проба со 500 mg какао-путер за-
должително се работи на ист начин како 
и за извадокот. 

П р е с м е т у в а њ е 
Полумикробројот на путерната киселина (MB) се 

пресметува според формулата а): 
a ) M B ^ ( a - b ) - F - l , 4 - 5 0 0 ; 

с 
каде што е: 
MB - 11олумикроброј на путерната киселина 
а - Зафатнина на раствор на натриумхидроксид по-

трошена за главна проба, во ml; 
b - зафатнина на раствор на натриумхидроксид по-

трошена за слепа проба, во ml; 
с - маса на извадокот земен за анализа; во mg; 
F - фактор на корекција на концентрацијата; или спо-

ред формулата 6): 
б) MB - (а - b) - f - F 

каде што е: 
MB - полумикроброј на путерната киселина; 
а - зафатнина на раствор на натриумхидроксид по-

. трошена за главна проба, во ml; 
b - зафатнина на раствор на натриумхидроксид по-

трошена за слепа проба, “во ml; 
f - фактор за пресметување на бројот на путерната 

киселина од приложената таблица; 
F - фактор на корекција на концентрацијата. 

Измерена маса на 
маст, во mg 

Фактор 
f 

Измерена маса на 
маст, во mg 

Фактор 
f 

500 до 501 1,40 522 до 525 1,34 
502 до 505 1,39 526 до 529 1,33 
506 до 509 1,38 530 до 533- 1,32 
510 до 513 Л,37 534 до 537 1,31 
514 до 517 1,36 538 до 541 1,30 
518 до 521 1,35 542 до 545 1,29 

б) Определување на полумикробројот на вкупни нижи 
масни киселини (UB) 

Д е ф и н и ц и ј а 
Под вкупен број на нижи масни киселини (UB) се под-

разбира зафатнината на раствор на натриум-хидроксид, 
во ml, потребна за неутрализација на нижите масни кисе-
лини, по одвејувањето на вишите масни киселини со по-
мош на разреден раствор на магнезиумсулфат, во 5 g 
маст. 

П р и б о р 
Се користи ист прибор како во методата Определува-

ње на полумикробројот на путерната киселина. 

Р е а ѓ“е н с и 
Како реагенси се користат: 
1) алкохолен раствор на калиумхидроксид: 

40 ml 49%-ен (m/m) калиумхидроксид (густина 1,50 
g/ml) се помешува со 40 ml дестилирана вода и во 
одмерна тиквичка со зафатнина 1000 ml се допол-
нува до ознаката со 96%-ен (V/V) етанол. 
5 ml така подготвен реагенс троши од 25 до 27 ml 
раствор на хлороводородна киселина, со фенол-
фталеин како индикатор. Ако алкохолниот рас-
твор на калиумхидроксид е многу слаб, треба да се 
додаде соодветна количина калиумхидроксид (гус-
тина 1,50 g/ml); 

2) глицерин 88%-ен (m/m) (густина 1,23 g/ml); 
3) раствор на магнезиумсулфат (MgS04 - 7ЊО): 

15 g магнезиумсулфат се раствора во 1000 ml дес-
тилирана вода; 

4) алкохолен раствор на фенолфталеин, 0,02% (m/V): 
0,2 g фенолфталеин се раствора со 90%-ен (V/V) 
етанол во одмерна тиквичка со зафатнина од 1000 
ml и се дополнува до ознаката; 

5) раствор на натриумхидроксид с (NaOH) ^ 0,01 
mol/1), свежо подготвен; 

6) фосфорна киселина, 25%-на (m/m) - (густина 1,146 
g/ml): еден зафатнински дел фосфорна киселина 
85%-на (m/m) (густина 1,695 g/ml) се измешува со 
четири зафатнински дела дестилирана вода. 
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П о с т а п к а 
Полумикробројот на вкупни нижи масни киселини 

(UB) се определува така што, по методата Определување 
на вкупната маст по Сокслет од овој правилник, од изва-
докот најпрво се екстрахира вкупната маст. 

Постапката потоа опфаќа: 
1) сапонифијкација; 
2) разорување на сапунот; 
3) дестилација; 
4) титрација. 

С а п о н и ф и к а ц и ј а 
Во тркалезна тиквичка со рамно дно NB-29, со зафат-

нина од 50 ml се измерува 500 до 550 mg извадок од маст, 
со точност ± 0,1 mg. Извадокот од маст претходно се рас-
топува и потребната количина се додава со пипета, а по-
тоа се мери. На измерениот извадок му се додава 5 ml ал-
кохолен раствор на калиумхидроксид и три ,куглички за-
ради рамномерно вриење. Тиквичката се спојува со повра-
тен ладилник и содржината се сапонифицира на врела во-
дена бања. Веќе бистриот раствор врие најмалку 3 до 5 
min. Со пипета со широк отвор се додава 1 ml глицерин и 
варењето се продолжува на водена бања без ладилник до-
дека алкохолот 'не испари, што се гледа по посилното пе-
нење на растворот. За да се отстрани преостанатата коли-
чина на алкохол, тиквичката се става во сушилница во 
хоризонтална положба и се суши 1 h на температура од 
100 ?С. 

Р а з о р у в а њ е на с а п у н о т 
По вадењето на тиквичката од сушилницата, на уште 

врелиот сапун му се додава 50 ml свежо проварена дести-
лирана вода, со маткање, со цел сапуните целосно да се 
растворат. Потоа, исто така со маткање, се додава 25 ml 
раствор на мегнезиумсулфат. Тиквичката се затвора и се 
остава 13 Напреку но,ќта) на собна температура, потоа се 
филтрира низ набрчкана филтрир-хартиЈа со 'пречник Од 
15 cm во одмерен цилиндар со зафатнина од 100 ml. Фил-
трат мора да има најмалку 50 ml. 

Д е с т и л а ц и ј а 
Точно 50 ml филтрат квантитативно се пренесува во 

тркалезна тиквичка со рамно дно NB-29, со зафатнина од 
100 ml, се додаваат неколку куглички заради рамномерно 
вриење и 1 ml 25%-на фосфорна киселина. Тиквичката се 
спојува со дестилационен апарат, се дестилира и 40 ml дес-
тилат се фаќа во одмерен цилиндар со зафатнина,^ 50 ml. 

Како извор на топлина служи маслена бања со термо-
регулатор (можност за одржување на константна темпера-
тура од 175 0С). Нивото на маслото во бањата мора да би-
де 1 cm над нивото на течноста во тиквичката. 

ч Т и т р а ц и ј а 
Дестилатот се пренесува во ерленмаер-тиквичка со 

зафатнина од 100 ml. Ладилникот се исплакнува со 10 ml 
алкохолен раствор на фенолфталеин во одмерен цилиндар 
(се остава целосно да искапе). Од одмерниот цилиндар 
течноста внимателно се пренесува во ерленмаер-тивичка-
та во која е дестилатот. 

Дестилатот внимателно се матка и се титрира со рас-
твор на натриумхидроксид с (NaOH) е 0,01 mol/1 до јас-
ноцрвена боја, која се постига со вишок (околу две капки) 
на раствор на натриумхидроксид со иста концентрација. 

Одмерениот цилиндар трипати се исплакнува со така 
претитрираниот раствор и ако се обезбои, се титрира по-
натаму, со раствор на натриумхидроксид с (NaOH) = 0,01 
mol/1 до слаборозова боја, која мора да биде постојана 
30 ѕ. 

Забелешка. Задолжително се работи слепа проба Да 
ист начин со 500 mg какао-путер. 

П р е с м е т у в а њ е 
Полумикробројот на вкупните нижи масни киселини 

(UB) се пресметува според формулата а): 

каде што е: 
UB - Полумикроброј на вкупни нижи масни киселини; 
а - зафатнина на раствор на натриумхидроксид потро-

шена за главна проба, во ml; 
b - зафатнина на раствор на натриумхидроксид потро-

шена за слепа проба, во ml; 
с - маса на извадокот на маст земен за анализа, во mg; 
F - фактор на корекција на концентрацијата; 

или според формулата b): 

b ) U B - ( a - b ) f F / 

кад? што е: ^ 
UB - полумикроброј на вкупни нижи масни киселини; 
а - зафатнина на раствор на натриумхидроксид потро-

шена за главна проба, во ml; 
b - зафатнина на раствор на натриумхидроксид потро-

шена за слепа проба, во ml; 
f - фактор на пресметување на вкупниот број од при-

ложената таблица 1; 
F - фактор на корекција на концентрацијата. 

Таблица 1 

Измерена маса на Фактор Измерена маса на Фактор 
маст, во mg f маст, во mg f 
500 до 501 1,52 523 до 526 1.45 
502 до 505 1,51 527 до 529 . 1,44 , 
506 до 508 1,50 530 до 533 1,43 
509 до 511 1,49 534 до 537 1,42 
512 до 515 1,48 538 до 541 1,41 
516 до 518 1,47 542 до 545 1,40 
519 до 522 1,46 546 до 550 1,39 

в) Пресметување на полумикробројот на остатокот (ВО) 
Полумикроброј на остатокот е разликата меѓу полу-

микробројот на вкупните нижи масн11 киселини и полу-
,микробројот на путерната киселина: 

ВО - UB - MB 
Полумикробројот на остатокот укажува на присуство , 

на капринска и каприлна киселина. Служи за испитување 
на присуството на кокосова маст која, покрај млечната 
маст, се содржи во вкупната маст. 

Ако односот ВО: MB е еднаков или поголем од 1,2, со 
сигурност може да се утврди додатокот на кокосова маст. 
Во тој случај содржината на кокосова маст во вкупната 
маст се пресметува според формулата: 

процент на кокосова маст во вкупната маст а. 
(2,76 ВО) - (2,07 MB) 

г) Пресметување на содржината на млечна маст 
1) Процентот на млечна маст (Mm) во вкупната маст 

се пресметува според формулата: 
Mm (%) - (5,09 MB) - (0,12 ВО) 
2) Процентот на млечна \teCT, сметано на сува мате-

рија готов производ, се пресметува според формулата: 
Um-Mm млечна маст = — ^ ^ — сметано на сува материја, 

во %. 
100 

а) UB - (a-b)F-1,52-500 

каде што е: 
Um - вкупна маст во испитуваниот извадок, сметано на 

сува материја, во %; 
Mm - ,млечна маст во вкупната маст, во %. 

П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања, согласно со член 6 став 2 од овој правилник, не 
смее да биде поголема од 8% од утврдената средна вред-
ност (релативна дисперзија). 

Ако таа. разлика е поголема од 8%, постапката ѕмора 
да се повтори. 
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11. Определување на бахарозата во какао-пронзводите-по-
лариметриска метода 

а) Определување на сахарозата во производи што содржат 
само сахароза - метода на еднократна поларизација 

П р и н ц и п 
Сахарозата се екстрахира од изведокот со врела дес-

тилирана вода, а со додаток на базен олово-ацетат се иста-
ложуваат баластните материи. На полариметарот, во чис-
тиот филтрат, се отчитува аголот на свртувањето. 

П р и б о р 
Се користи следниот прибор: 
1) полариметар, полариметриска цевка долга 2 dm; 
2) извор на светлина (натриумова светилка или живи-

на светилка). Ако се употребува живина светилка, добие-
ните вредности се пресметуваат на натриумова D линија 
со множење со факторот 0,8492; 

3) аналитичка вага со точност ± 0,1 mg; -
4) вообичаен лабораториски прибор. 

Р е а г е н с и 
Како реагенси се користат: 
1) калциумкарбонат, СаСОз; 
2) базен олово-ацетат, 2 Pb (СгЊ02)г Pb (ОН)г 40%-ен 

(m/m) раствор: во 700 ml врела дестилирана вода се рас-
твора 230 g олово-ацетат Pb (СгЊОг^ЗЊО, на врелиот 
раствор, со мешање, му се додава 120 g олово-оксид (PbO). 
Кога поголемиот дел од олово-оксидот ќе се раствори, се 
филтрира во одмерна тиквичка со зафатнина од 1 1. Оста-
токот на филтрир-хартијата се исплакнува со врела дести-
лирана вода, се изладуба на собна температура, се допол-
нува со дестилирана вода до ознаката и добро се измешу-
ва; 

3) ладен заситен раствор на динатриум-фосфат, во % 
(m/m): се измерува 8 g динатриум-фосфат (Na-
2НРО412ЊО) во од мерна тиквичка со зафатнина од 100 
ml, се раствора со дестилирана вода и се дополнува до оз-
наката; 

4) свежо жарен калциумоксид, СаО; 
5) алкохолен раствор на фенолфталеин, во % (m/V): 

се измерува 1 g фенолфталеин во одмерна тиквичка, со за-
фатнина од 100 ,ml, се раствора со 96%-ен (V/V) етанол и се 
дополнува до ознаката; 

6) сулфурна киселина (ЊЅОд), раствор 10%-ен (V/V): 
1 зафатнински дел сулфурна киселина (густина 1,84 g/ml) 
се измешува со 9 делови дестилирана вода. ' 

П о с т а п к а 
Се измерува 10,00 g со точност од ± 0,1 mg иситнет 

извадок во ерленмаер-тиквичка со зафатнина од 250 ml, се 
додава 0,5 g калциумкарбонат и 100 ml дестилиран^ вода 
со температура од 20 0С. 

Тиквичката потоа се измерува и се грее на водена ба-
ња на температура од 50 до 60 0С, со повремено мешање, 
додека извадокот сосема не се раствори.-Тиквичката се ла-
ди под млаз вода, однадвор се брише, повторно се мери и 

, се дополнува со дестилирана вода на почетна маса. Потоа, 
со маткање, се додава 2 ml 40%-ен (m/m) раствор на базен 

t олово-ацетат и се филтрира низ набрчкана филтрир-хар-
тија која за време на филтрација се покрива со саатно 
стакло. л 

Во одмерна тиквичка со зафатнина од 100 ml се отпи-
петира 50 ml филтрат, се додава 0,6 g свежо жарен калци-
умоксид и се загрева 1 h во водена бања на температура од 
70 0С. Тиквичката се лади под млаз вода на температура 
од 20 0С, се додава една капка алкохолен раствор на фе-
нолфталеин и, со потребно протресување на тиквичката, 
се додава-капка по капка 10%-ен раствор на сулфурна ки-
селина додека црвената боја не се загуби. 

За да се избистри филтратот, се додава 2 ml раствор 
на базен олово-ацетат како и 1 ml ладен заситен раствор 
на динатриумфосфат, се дополнува до ознаката со дести-
лирана вода, силно се матка и се филтрира низ набрчкана 
филтрир-хартија. 

Филтратот мора да биде бистар. 

О п р е д е л у в а њ е на а г о л о т на с в р т у в а њ е т о 
Пред секое мерење потребно е на полариметарот да 

се определи нулевата точка. 
Полариметриската цевка се полни со дестилирана во-

да со температура од 20 0С и аголот на свртувањето се от-
читува најмалку шестпати. Нулевата точка на полариме-
тарот е средната вредност на овие отчитувања. 

За да се определи аголот на свртувањето на испиту-
ваниот раствор полариметриската цевка двапати се ис-
плакнува со ист раствор, а потоа цевката се наполнува со 
раствор - чија температура е 20 0С, при што се внимава да 
не останат меурчиња воздух. Аголот на свртувањето се от-
читува најмалку шестпати и се пресметува средната вред-
ност. 

П р е с м е т у в а њ е 
Количината на сахароза се изразува во проценти, а се 

пресметува според формулите, зависно од видот на пола-
риметарот: 

а) полариметар - скала со кружна поделба: 
15,1240-d сахароза (%) -

каде што е: 
d - отчитан агол на свртувањето на испитуваниот рас-

твор; 
б) полариметар со Венцеова поделба (Ventzke): 

л/ч 5,2297-d сахароза(%)- H 0 0 0 3 1 7 9 . d ) , 

в) полариметар со Laurent-поделба: 
/0 /ч \ 3,2724-d 

С а Х а р 0 3 а ( % ) '140:001989^) 
каде што е: 
d - отчитан агол на свртувањето на испитуваниот рас-
твор. 

П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде- -

лувања, согласно со член 6 став 2 од овој правилник, не 
смее да биде поголема од 5% од утврдената средна вред-
ност. 

Ако разликата е поголема од 5%, постапката мора да 
се повтори. 

б) Определување на сахарозата во производи кои по-
крај сахароза содржат и други шеќери - метода на двојна 
поларизација 

П р и н ц и п 
Сахарозата се екстрахира од извадокот со врела дес-

тилирана вода, а со додаток на базен олово-ацетат се иста-
ложуваат баластните материи. На полариметарот се отчи-
тува аголот на свртувањето во растворот пред и по инвер-
зијата. 

П р и б о р 
. Се користи следниот прибор: 
1) полариметар; 
2) извор на светлина - натриумова светилка или 

живина светилка. Ако се употребува живина светилка до-
биената вредност се пресметува на натриумова D линија 
со множење со факторот 0,8492; 

3) аналитичка вага со точност од ± 0,01 g; 
4) друг лабораториски прибор. 

Р е а г е н с и 
Како реагенси се користат: 

1) раствор на базен олово-ацетат, 40%-ен (m/m): се 
подготвува како во методата Определување на содржина-
та на сахароза во какао-производите, под точка а); 

2Ј глацијална оцетна киселина, 98 до 100%; 
3) раствор на хлороводородна киселина, с(НС1) е 6,3 

mol/1. 
Во одмерна тиквичка со зафатнина од 1000 ml се из-

мерува 630 ml концентрирана хлороводородна киселина 



Петок, 19 јуни 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ^ 
/ 

Број 41 - Страна 1011 

(густина 1,16 до 1,18 g/ml) и до ознаката се дополнува со 
дестилирана вода. 

Заради определување на титарот, се отпипетира 5 ml 
така подготвен раствор на хлороводородна киселина во 
одмерна тиквичка со зафатнина од 100 ml и до ознаката се 
дополнува со дестилирана вода. За титрација се користи 
фенолфталеин како индикатор. 

Ако титарот е точен, потрошокот на раствор на на-
триумхидроксид ќе биде 31,5 ml. Ако потрошокот е помал 
или поголем, титарот на киселина се коригира со додаток 
на хлороводородна киселина или дестилирана вода. 

П о с т а п к а 
Во чаша со зафатнина од 100 ml се одмерува 25,00 g 

иситнет извадок со точност од ± 0,1 mg и се загрева се до-
дека извадокот не стане течен. Постепено се додава 40 ml 
дестилирана вода со температура од 80 0С и се меша доде-
ка смесата не стане хомогена. Добиената смеса се пренесу-
ва квантитативно во одмерна тиквичка со зафатнина од 
250 ml со помош на 100 ml врела дестилирана вода. Под 
млаз вода се лади на собна температура и се додава 3,75 
ml раствор на базен олово-ацетат. 

Ако во извадокот има повеќе од 20% безмасни какао-
-делови, за бистрење се додава 5 ml раствор на базен оло-
во-ацетат. 

Тиквичата потоа до ознаката се дополнува со дести-
лирана вода, добро се измешува и преку набрчкана фил-
трир-хартија се филтрира во сува ерленмаер-тиквичка, 
при што првите 20 ml филтрат се фрлаат. 

Од добиениот филтрат се отпицетира 50 ml во сува 
ерленмаер-тиквичка со зафатнина од 100 ml се додава 0,2 
ml глацијалца оцетна киселина, се затвора и добро се про-
машува. Растворот е подготвен за отчитување на аголот 
на свртувањето пред инверзија. 

. Од истиот филтрат се отпипетира 40 ml во одмерна 
тиквичка со зафатнина од 50 ml, се додава 5 ml раствор на 
хлороводородна киселина, се става термометар и се грее 
на водена бања на температура од 62 0С, со бавно мешање. 

Се грее 2 min за да се загрее содржината во тиквичка-
та на 60 0С и таа температура се одржува 10 min. Потоа 
тиквичката се лади под млаз вода на температура од 
20 0С, термометарот се исплакнува со дестилирана вода во 
истата тиквичка, тиквичката до ознаката се дополнува со 
дестилирана вода и, по стоење од 1 h, се отчитува аголот 
на свртувањето. 

О п р е д е л у в а њ е н а а г о л о т на с в р т у в а њ е т о 
Нулевата точка се определува како во методата Оп-

ределување на сахарозата во какао - производите (точка 
а). 

За определување на аголот на свртувањето на така 
инвертираниот раствор, полариметриската цевка двапати 
се исплакнува со истиот раствор и цевката се наполнува 
со тој раствор, при што се внимава да не останат меурчи-
ња воздух. Аголот на свртувањето се отчитува најмалку 
шестпати и се пресметува средната вредност. 

П р е с м е т у в а њ е 
Специфичното свртување на растворот пред инверзи-

јата се пресметува според формулата: 

D 100 - d 
1 - с 

каде што е: 
d - отчитан агол на свртувањето, коригиран со нулева-

та вредност и со факторот на разредување 1,004; 
1 - должина на полариметриската цевка, во dm; 
с - концентрација на растворот (10 g на 100 ml во на-

шиот пример). 
Специфичното свртување на растворот по инверзија-

та се пресметува според формулата: 

I 100 - d 
1 - с 

1 - должина на полариметриската цевка, во dm; 
с - концентрација на растворот (10 g на 100 ml во на-

шиот пример). 

Некоригираната количина на сахароза се пресметува 
според формулата: 

ѕ . I L n i 
0,8811 

каде што е: 
D - специфично свртување на растворот пред инверзи-

јата; 
I - специфично свртување на растворот по инверзија-

та; 
0,8811 - фактор на конверзија, фактор на пресметување за 
сахароза. 

За да се пресмета правата количина на сахароза, по-
требно е некоригираната количина на сахароза да се по'-
множи со факторот со кој се коригира зафатнина (V), која 
се однесува на нерастворливите материи во 10%-ен рас-
твор, а се пресметува според формулата: 

V 1000 - ОДИ х 4- 0,8 у) 
1000 каде што е: 

х - количина на вкупна маст во испитуваниот извод, во %; 
у - количина на безмасни суви какао-делови и млечни 

белтачини во испитуваниот извадок, во %. 
Вредноста х се определува експериментално, а вред-

носта у се добива сметачки. 
Ако количината на шеќер (сахароза 4- лактоза) е око-

лу 40%, вредноста у се пресметува според формулата: 
у - 102 - (v 4- m 4- Ѕ) 

Ако количината на шеќер (сахароза 4- лактоза) е по-
мала од 50%, вредноста у се пресметува според формула-
та: 

У - 102,5 - (v 4- m 4- Ѕ) 
каде што е: 
v - количина на вода во испитуваниот извадок, во %; 
m - количина на маст во испитуваниот извадок, во %; 
Ѕ - количина на сахароза, ^коригирана, во %. 

П р и м е р н а п р е с м е т у в а њ е 
1. Определување на специфичното свртување пред 

инверзијата: 
- должина на полариметриската цевка 2 dm 
- нулева вредност на полариметарот - О, 110 

- свртување на растворот 5,920 

- специфично свртување, коригирано 4- 6,030 

D ^ 100 - 6,03 - 1,004 
2 - 1 0 

D - 4- 30,27^ 
2. Определување на специфичното свртување по ин 

верзијата: 
- должина на полариметриската цевка 2 dm 
- нулева вредност на полариметарот - 0,210 

- свртување на растворот - 1,760 

- специфично свртување, коригирано - 1,550 

т 100 - (-1,55) - 1,25 

каде што е: 
d - отчитан агол на свртувањето, коригиран со нулева-

та вредност и со факторот на разредување 1,25.; 

2 - 10 
I - - 9,690 

3. Пресметување на количината на сахароза, ^кори-
гирана, во %: 30,21 - (-9,69) 

0,8811 
Ѕ - 45,35% 

4. Пресметување на фактичката количина на сахароза 
во испитуваниот извадок, во %: 

- количина на вкупната маст 39,0% 
- количина на вода 0,8% 
- количина на сахароза, некоригирана 45,35% 
у - 102,5 - (0,8 4- 39,0 4- 45,35) 
У - П,35 

1000 - (102 - 39,0) 4- (0,8 - 17,35) V 
V 0,946 

1000 
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Фактичка количина на сахароза во извадокот е неко-
ригираната количина на сахароза помножена со 0,946, 
што изнесува 45,35 - 0,946 - 42,90%. 

П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања согласно со член 6 став 2 од овој правилник, не 
смее да биде поголема од 5% од утврдената средна вред-
ност. 

Ако разликата е поголема од 5%, постапката мора да 
се повтори. 

12. Определување на шеќерот по Луф Шурл 
(Luff-Schoorl) 

а) Определување на шеќерот во бонбонските производи, 
кексот и производите сродни на кексот 

П р и н ц и п 
Методата се заснова врз принципот редуцирачките 

шеќери (природен инверт) во определени услови да го 
преведуваат бакар-сулфатот (СиЅ04) од Луфовиот раствор 
во бакар-оксид (СшО). Непотрошената количина на јони 
на бакар (Си24") се определува така што на растворот му 
се додава калиумјодид, при што се излачуваат еквивален-
тни количини на елементарен јод кој, со скроб како инди-
катор, се определува со титрација со раствор на натриум-
тиосулфат. Нередуцирачкиот дисахарид (сахароза) мора 
претходно да се инвертира односно да се хидролизира на 
редуцирачки моносахариди со помош на хлороводородна 
киселина. Од разликата помеѓу добиениот вкупен инверт 
и природниот инверт се добива количината на редуцирач-
ки шеќери настанати со инверзија на сахарозата. 

Р е а г е н с и 
Како реагенс се користи: 
1) Луфов реагенс: 
- раствор на лимонска киселина: 50 g лимонска кисе-

лина (СбЊ07 - ЊО) се раствора во 50 ml дестилирана во-
да; 

- раствор на бакарсулфат: 25 g бакарсулфат (СиЅ04 -
5ЊО) се раствора во 100 ml дестилирана вода; 

- раствор на натриумкарбонат: 143 g безводен натри-
умкарбонат (КагСОз) или 388 g кристален натриумкарбо-
нат (Ка2СОз -10 ЊО) се раствора во 300 ml врела дестили-
рана вода. 

Во растворот на натриумкарбонат внимателно се си-
ле раствор на лимонска киселина, бавно се меша додека 
не престане да се развива јаглендиоксид, а потоа се додава 
раствор на бакарсулфат и до 1 1 се дополнува со дестили-
рана вода. Се остава преку ноќта и, ако е потребно, се фил-
трира. 

Луфовиот реагенс мора да има определена концен-
трација с ( ^ ) е 0,1 mol/1 и с( | КагСОз) - 2 mol/1 

К о н т р о л а на Л у ф о в и о т р е а г е н с : 
, а) Во 25 ml подготвен Луфов реагенс се додава 3 g ка-

лиумјодид и 25 ml сулфурна киселина. Се титрира со на-
триумтиосулфат со скроб, кој се додава при крајот на тит-
рацијата, додека сината боја не премине во боја на бело 
кафе. 

Количината на потрошенио-ѓ тиосулфат мора да из-
несува 25 ml, а ако не троши толку, треба да се додаде ба-
карев л фат. 

б) 10 ml Луфов реагенс се отпипетира во одмерна тик-
вичка со зафатнина од 100 ml и до ознаката се дополнува 
со дестилирала вода. Во ерленмаер - тиквичката со зафат-
нина од 100 ml се отпипетира 10 ml така разреден реагенс 
и се додава 25'ml хлороводородна киселина, с (НС1) - 0,1 
mol/1, се нурнува во врела водена бања и се загрева \ ћ, се 
лади, се дополнува до почетната зафатнина со свежо пре-
варена вода и се титрира со натриумхидроксид со феиол-
фталеин како индикатор. 

.Количината на потрошениот натриумхидроксид мо-
ра да изнесува од 5,5 до '6,5 ml; 

в) 10 ml разреден Луфов реагенс под б) се турира со 

хлороводородна киселина со фенолфталеин како индика-
тор додека виолетовата боја не исчезне. 

Количината на потрошената хлороводородна кисе-
лина мора да изнесува од 6 до 7,5 ml; 

г) рН вредност на Луфовиот реагенс на температура 
од 200С треба да биде 9,3 до 9,4; 

2) раствор на натриум-тиосулфатот с (КагЅгОз) е 0,1 
mol/1; 

3) раствор на скроб: 5 g растворлив скроб се размату-
ва во 30 ml вода и се силе во еден литар зовриена вода. Се 
остава да врие 3 min, се лади и евентуално се додава 10 mg 
меркуријоднд како конзерванс; 

4) раствор на сулфурна киселина с Н2ЅО4) - 6 mol-

/1; 
5) раствор на калиумјодид, 30%-ен (rti/m), мора секо-

гаш да се подготви свеж и да се држи во темно шише; 
6) раствор на натриумхидроксид, с (NC1) - 0,1 mol/1; 
7) раствор на хлороводородна киселина, (HCI) ^ 0,1 

mol/1; 
8) раствор на фенолфталеин во етанол, 1% (m/V); 
9) изопентанол (не е неопходен); 
10) раствор Carez I: во малку вода се раствора 1,95 g 

цинкацетат-дихидрат 2п(СЊС00)г - 2ЊО или 24 g цинка-
цетат-трихидрат Zn (СЊСОО/2) - ЗН2О и 3 g глацијална 
оцетна киселина и до 100 ml се дополнува со дестилирана 
вода; 

11) раствор Carez И: 10,6 g калиум-хексацијаноферат-
-II-трихидрат K4Fe(CN)6 - ЗН2О се раствора во вода и се 
дополнува до 100 ml; 

12) хлороводородна киселина, концентрирана (НС1); 
13) хлороформ (СНС1з); 
14) етанол 80% (V/V); 
15) калциумкарбонат (СаСОз); 
16) натриумхидроксид c(NaOH) - 1 mol/1. 

П о д г о т в у в а њ е на и з в а д о ц и 

А) Локум 
Од неколку парчиња локум кои претставуваат изва-

док со скалпел внимателно се симнува површинскиот 
слој, кој е прекриен со шеќер во г^ав. Дебелината на сим-
натиот слој треба да биде околу 0,5 cm со цел од надво-
решните површини да се отстрани впиениот шеќер и на 
тој начин да се обезбеди исправен извадок на локум. 

Б ) Ж е л е - п р о и з в о д и 
Од неколку парчиња желе-производи што претставу-

ваат извадок со скалпел внимателно се симнува површин-
скиот слој, кој е прекриен со шеќер. Дебелината на симна-
тиот слој треба да биде толкава впиениот шеќер да се от-
страни и да се добие исправен извадок на желе. 

В) Тврди бонбони 
Бонбоните добро се иситнуваат во триалник. 

Г) Кекс и производи сродни на кексот 
Кексот и сродните производи добро се иситнуваат во 

триалник. 

Д) Гумени бонбони и гума за џвакање 
Површината на гумените бонбони и на гумата за џва-

кање се исчистува од шеќерот, а потоа се исечува на ситни 
парчиња големи како ориз. 

Ѓ) Колачиња - бисквити 
Колачињата-бисквитите добро се иситнуваат во три-

алник. 

П о с т а п к а 
За извадоците под А, Б, В и Г 
Во чаша со зафатнина од 100 ml се измерува извадок 

од 5 g ± 1 mg се раствора во топла вода и квантитативно 
се пренесува во одмерна тиквичка со зафатнина од 250 ml. 
Ако е потребно, со додавање на 5 ml Carez I и 5 ml Carez II 
се отстрануваат баластните материи„ По секое додавање 
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на Carez содржината мора да се промеша, а потоа се до-
полнува до ознаката, се промешува и се филтрира (фил-
трат I). 

За извадокот под Д: 
Во ерленмаер-тиквичка со зафатнина од 250 ml, со 

брусен чеп, се одмерува, со точност од ± 0,1 mg, 5 g, под-
готвен извадок од гумен бонбон, се додава 50 ml дестили-
рана вода и 50 ml хлороформ и се става на повратен ла-
дилник со брусен чеп. Растворот се проматкува и се грее 
на водена бања во дигестор се додека извадокот не се рас-
падне. Распаднатата гума изгледа како растресит талог на 
дното и се наоѓа во хлороформскиот слој. Тиквичката на-
полно се изладува под млаз вода и водениот слој се фил-
трира леку филтрир-хартија (црна врпца Schleicher und 
Schull или друга филтрир-хартија со соодветна порозност) 
во одмерна тиквичка со зафатнина од 250 ml. Заостанати-
от холороформски слој се екстрахира со маткање кое се 
повторува трипати, со по 50 ml дестилирана вода, се пре-
несува во тиквичка и се дополнува до ознаката (филтрат 

Забелешка 
При загревање на извадокот со хлороформ и со вода 

на водена бања, хлороформот не смее да врие под водени-
от слој (температурата на бањата не смее да биде повисо-
ка од 550С). При екстракцијата на заостанатиот хлорофор-
мски слој содржината треба силно и кратко да се матка, со 
повремено отпуштање на чепот. Посебно треба да се вни-
мава при одделувањето на водениот екстракт да не се пре-
несе и хлороформски слој. 

За извадокот под Ѓ 
Се одмерува 5 g подготвен извадок, со точност од ± 

0,1 mg и кванититативно се пренесува во одмерна тиквич-
ка со зафатнина од 250 ml со помош на 150 ml 80% етанол, 
се додава 2g СаЅОз, се загрева до вриење и се држи 1 h на 
загреана водена бања (600С). Потоа се изладува на собна 
темепратура, до ознаката се дополнува со 80%-ен етанол и 
се филтрира. Во одмерна тиквичка со зафатнина од 100 ml 
се пренесува 10 ml филтрат и се загреба на водена бања до-
дека не испари сиот алкохол. Испарување до суво треба да 
се избегнува со додавање најмногу на 10 ml вода. 

Кога ќе исчезне мирисот на алкохол се додава 20 ml 
вода, точно 0,5 ml концентрирана хлороводродна кисели-
на, се става на врела водена бања, се инвертира 30 min, се 
лади и се неутрализира со раствор на натриумхидроксид 
со универзална индикатор-хартија. 

Со додавање на 5 ml Carez I и 5 ml Carez II раствор се 
таложат баластните материи. Тиквичката се дополнува со 
вода до ознаката, а содржината се филтрира низ сува фил-
трир хартија (филтрат I). 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРИРОДНИОТ ИНВЕРТ 
ЗА ИЗВАДОЦИТЕ ПОД А, Б, В, Г, Д 

Во одмерна тиквичка со зафатнина од 100 ml се отпи-
петира 25 ml филтрат I и се дополнува до ознаката. Во ер-
ленмаер-тиквичка со зафатнина од 300 ml со пипета се до-
дава 25 ml Л уфов реагенс и 25 ml разреден фил трат I (кој 
мора да содржи 15 до 60 mg шеќер) и неколку стаклени 
куглички заради рамномерно вриење. Тиквичката се споју-
ва со повратен ладилник и на отворен пламен се загрева 
до вриење, така што тоа да почне за 2 min. Пламенот то-
гаш се намалува и варењето се продолжува уште 10 min. 
Потоа веднаш се лади под млаз вода и се додава 10 ml рас-
твор на калумјодид, а потоа малку по малку 25 ml сулфур-
на киселина. Сулфурната киселина мора да се додава 
претпазливо поради пенење. 

Потоа излачениот јод се титрира, со непрекинато ме-
шање, со натриум-тиослуфат додека растворот не добие 
светложолта боја, се додаваат неколку капки раствор на 
скроб и титрацијата постепено се продолжува капка по 
капка додека растворот не ја загуби сината боја. 

Истовремено, во сосема исти услови, мора да се из-
врши и слепа проба со иста количина на Луфов реагенс, со 
тоа што наместо филтрат I се додава 25 ml дестилирана 
вода. 

П р е с м е т у в а њ е 
Природен инверт, (во %), се пресметува според фор-

250-100- d-100 . d с мулата: — ^ ^ ѕ 4 - - F Ј с-25-25-1000 с 

каде што е: 
с - маса на извадокот, во g; 
d - маса на инвертниот шеќер, во mg, отчитана од таб-

лицата I (во прилогот), врз основа на разликата (а -
b) на потрошените милилитри раствор на натрим-
-тиосулфат за слепа проба и проба; 

F - фактор на корекција на концентрацијата 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИНВЕРТ ЗА ИЗВА-
/ ДОЦИТЕ ПОД А, Б, В, Г, Д, Ѓ 
Во одмерена тиквичка со зафатнина од 100 ml се от-

пипетира 10 ml филтрат I, се разредува со 30 ml дестили-
рана вода и се додава точно 0,5 ml концентрирана хлоро-
водородна киселина. Сето се нурнува во врела водена ба-
ња и се врши инверзија, која трае точно 30 min, се лади 
под млаз ладна вода, а потоа се неутрализира со раствор 
на натриумхидроксид с (NaOH)^ 1 mol/1 и до ознаката се 
дополнува со дестилирана вода. 

Во ерленмаер-тиквичката со зафатнина од 300 ml со 
пипета се додава 25 ml Луфов раствор и 25 ml раствор на 
шеќер и натаму се постапува како со природниот инверт. 

П р е с м е т у в а њ е 
Вкупниот инверт, (во %), се пресметува според фор-

250 -100 - d -100 ' d . 
М у Л а Т а : с-10-25-1000 - 1 0 T F 

каде што е: 
с - маса на извадокот, во g; 
d - маса на инвертниот шеќер, во mg, отчитана од таб-

лицата I (во прилогот), врз основа на разликата (а -
b) на милилитри раствор на натрим-тиосулфат по-
трошените за слепа проба и проба; 

F - фактор на корекција на концентрацијата. Пресмету-
вање на сахарозата: 
сахароза (во%) е (б - а) - 0,95 

каде што е: 
а - природен инверт, во %; 
b - вкупен инверт, во %. 

З а б е л е ш к а 
При работата по оваа метода особено треба да се во-

ди сметка за количината на шеќерот земен во постапка. 
На 25 ml Луфов реагенс се додава 25 ml филтрат кој треба 
да содржи најмалку 15 mg, а најмногу 62 mg редуцирачки 
шеќер изразен како глукоза. 

При закиселувањето со сулфурна кислеина може да 
се додаде 1 ml изопентанол за да се спречи создавање на 
пена. 

Пример за пресметување: 
а) Природен инверт: 
слепа проба ^ 24,90 ml с (ШгЅгОз) ^ 0,1 mol/1 
проба ^ 14,70 ml с ^агЅгОз) - 0,1 mol/1 
F(Na2S203) ^ 1,0000 
маса на извадо- е 5,0000 g 
кот 
разлика, во ml е 24,90 - 14,70 е 10,20 ml, а на тоа 

одговара 25,52 mg инвертен 
шеќер 

прореден инверт е d р 

природен инверт 
с 

, 25,52 1 - 20,42% 

i I 
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Вкупен инверт: 
слепа проба 
проба 
F (NmSiQi) 
маса на извадо-
кот 
разлика, во ml 

вкупен инверт 

П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лување, согласно со член 6 став 2 од овој правилник не 
смее да биде поголема од 5% од утврдената просечна вред-
ност (релативна дисперзија). 

Ако разликата е поголема од 5%, постапката мора да 
се повтори. 

13. Определување на лактозата по Луф - Шурл (Luff-Scho-
orl) во какао-пронзводите, производите слични на чокола-

до и крем- производите 

П р и н ц и п и п р и м е н а 
Под определени услови, редуцирачкиот шеќер лакто-

за го преведува бакар-сулфатот од Луфовиот раствор во 
бакар (I) - оксид (СшО). Непотрошената количина на јони 
на бакар (CU2"1" се определува така што на растворот му се 
додава калиумјодид, при што се излачува еквивалентна 
количина на елементарен јод, кој со скроб како индикатор 
се орпеделува со титрација со раствор на натриум-тиосул-
фат. 

Методата с еприменува за сите производи што 
содржат млеко. 

Р е а г е н с и 
Како реагенси се користат: 
1) раствор на калиумоксалат: 
10 g калиумоксалат (К2С2О4) се раствора во 100 ml 

дестилирана вода 
2) раствор на динатриум-фосфат: 
10 g динатриум-фосфат (Na2HP0412ЊО) се раствора 

во 100 ml дестилирана вода; 
3) диатомејска земја: 
50 g Celite 545 и 50 g Celite филтер 50 Се! добро се 

промешува и се жари при температура од 800 0С; 
4) Луфов реагенс како во методата Определување на 

шеќерот по Луф - Шурлод овој правилник; 
5) Калиумјодид, сочистота p.a.; 
6) сулфурна киселина, с ( ј ЊЅОд) - 6 mol/1; 
7) раствор на натриум-тиосулфат, с (ИагЅгОз) - 0,1 

mol/1; 
8) раствор на скроб, 1%-ен (m/V). 

П о с т а п к а 
Во одмерна тиквичка со зафатнина од 200 ml се отпи-

петира 50 ml 10%-ен раствор за анализа (ист раствор што 
се употребува за полариметриско определување на саха-
розата), се додава 2 ml раствор на калим-оксалат, се оста-
ва 1 min, а потоа се додава 2 ml раствор на динатриум-
-фосфат, се дополнува со дестилирана вода до ознаката и 
се промешува. 

Потоа се силе во чаша и на врвот од ножот се додава 
диатомејска земја (2 пати), се промешува и се филтрира 
преку набрчкана филтрир-хартија. Првиот милилитар 
филтрат повторно се филтрира низ истата филтрир-хар-
тија. 

Во ерленмаер-тиквичка со зафатнина од 300 ml NB-
-29, се отпипетира 25 ml Луфов реагенс и 25 ml филтриран 
раствор на шеќер и неколку стаклени куглички заради 
рамномерно вриење, па тиквичката се спојува со повратен 
ладилник и се загрева на азбестна мрежичка чиј отвор е 

голем како дното на тиквичката, така што содржината на 
тиквичката по 2 min почнува да врие и се остава да врие 
точно 10 min. 

Потоа се лади на собна температура, се додава 3 g ка-
лиумјодид растворен во малку дестилирана вода, а потоа, 
со мешање, многу претпазливо се додава, 25 ml сулфурна 
киселина. Ослободениот јод веднаш се титрира со раствор 
на натриумтиослуфат, со раствор на скроб. 

На ист начин се изведува и слепа проба, само наместо 
раствор на шеќер се додава иста зафатнина дестилирана 
вода. 

П р е с м е т у в а њ е 
Од поторшените милилитри раствор на натриум-ти-

осулфат за слепа проба се одзема поторшениот раствор на 
натриум-тиосулфат за проба, па од табелата I, која е сос-
тавен дел на овој правилник, се отчитува соодветната ма-
сата на анхидрид на лактоза. 

Количината на лактоза во извадокот се пресметува 
потоа според формулата: 

L, - m-4-F 
П 

L ѕѕ (Li-rVV 
L - (L,-О,25) -0,95 
каде што е: 
L - количината на анхидрид на лактоза, во % ; 
Li - некоригирана количина на анхидрид на лактоза, во % ; 
ш - анхидрид на лактоза отчитан од таблицата, во mg; 
п - употребена зафатнина на 2,5%-ен раствор на шеќер 

во ml; ' 
г - 0,25 - фактор на корекција поради присуство на са-

хароза и редукцирачки какао-делови; 
0,95 - фактор на корекција за зафатнина на талогот; 

F - фактор на корекција. 

П р е ц и з н о с т н а м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања, согласно со член 6 став 2 од овој правилник не 
смее да биде поголема од 5% од утврдената средна вед-
ност (релативна дисперзија). 

Ако разликата е поголема од 5%, постапката мора да 
се повтори. 

14. Определување на аскорбинска киселина со 2,6 - дих-
лорфенол-индофенол 

П р и н ц и п и п р и м е н а 
Методата се заснова врз способноста на 2,6 - дихлор-

фенол-индофенол да ја оксидира аскорбинската киселина 
и притоа да преминува во безбојна леуко-база. 

Методата се применува при определувањето на ас-
корбинската киселина во бонбоните. 

П р и б о р 
Се користи следниот прибор: 
1) аналитичка вага со точност од ± 0,1 mg; 
2) автоматска бирета со зафатнина од 150 ml; 
3) друг лабораториски прибор. 

Р е а г е н с и 
Како реагенси се користат: 
1) раствор на 2,6-дихлорфенол-индофенол: во одмер-

на тиквичка со зафатнина од 200 ml се раствора 50 mg на-
триумова сол и 2,6-дихлорфенол-индофенол во 150 ml вре-
ла вода која содржи 42 mg МаНСОз, се лади и се дополну-
ва со вода до 200 ml, а потоа се профилтрира и се чува во 
темно шише на температура од Ч- 30С; 

2) стандарден раствор на аскорбинска киселина: во 
одмерна тиквичка со зафатнина од 100 ml се одмерува 5 до 
10 mg аскорбинска киселина, се раствора и до ознаката се 
дополнува со 2%-на оцетна или оксална киселина. 

24,90 ml с (Na2S203)-0,l mol/1 
8,30 ml с (NazSzOa) - 0,1 mol/1 
1,0000 
5,00 g 

24,90 - 8,30 ^ 16,60 ml, а на тоа 
одговара 43,04 mg инвертен ше-
ќер вкупен инверт е 10 - - F 

ОД1 

1 0 - Ж о " 8 6 ' 0 8 % 
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П о с т а п к а 

Стандардизација на растворот 
Пред употребата растворот на 2,6-дихлорфенол-ин-

дофенол се стандардизира со аскорбинска киселина. 
Во ерленмаер тиквичка со зафатнина од 100 ml се от-

пипетира 10 ml стандарден раствор и се титрира со рас-
твор на 2,6-дихлорфенол-индофенол до розова боја, која 
мора да биде постојана 15 ѕ. Титарот на растворот на 
2,6-дихлорфенол-индофенол се пресметува според форму-
лата: 

каде што е: 
Е - титар на 2,6-дихлорфенол-индофенол, во mg/ml; 
А - маса на аскорбинската киселина, во 10 ml стандар-

ден раствор, во mg; 
Z - зафатнина на 2,6-дихлорфенол-индофенол потроше-

на за титрација на 10 ml стандарден раствор на ас-
корбинска киселина, во ml. 

П о с т а п к а 
Во одмерна тиквичка со зафатнина од 100 ml се одме-

рува, со точност од ± 0,1 mg, количина на иситнети бонбо-
ни која содржи 5 до 10 mg аскорбинска киселина, се рас-
твора и до ознаката дополнува со 2%-на оцетна или оксал-
на киселина. 

Во ерленмаер-тиквичка со зафатнина од 100 ml се от-
пипетира 10 ml од тој раствор и се титрира со раствор на 
2,6-дихлорфенол-индофенол до појава на розова боја, која 
мора да биде постојана 15 ѕ. 

При подготвувањето на извадокот мора да се внима-
ва извадокот да не дојде во допир со метал за да не дојде 
до оксидација на аскорбинската киселина. 

П р е с м е т у в а њ е . 
Количината на аскорбинска киселина се пресметува 

по формулата: 

аскорбинска киселина (mg/100 g) - V - Е - 10 100 

каде што е: 
V - 2,6-дихлорфенол-индофенол потрошен за титрација 

на 10 ml пробен раствор, во ml; 
Е - титар на 2,6 дихлорфенол-индофенол, во mg/ml; 
с - маса на извадокот, во g. 

П р и м е р за п р е с м е т у в а њ е 

С ^ 7 Л 0 2 0 , 1 2 9 - 1 0 . 1 0 0 , 4 4 5 т 8 / 1 0 0 е 

V - 7,10 ml 
Е - 0,129 mg/ml 
с ^ 2,0597 g 

П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања, согласно со член 6 став 2 од овој правилник не 
смее да биде поголема од 5% од утврдената средна вред-
ност (релативна дисперзија). 

Ако таа разлика е поголема од 5%, постапката мора 
да се повтори. 

15. Определување на етанолот 
П р и н ц и п 

Определувањето на етанолот се заснова врз мерење 
на густината на дестилатот на точно определена темпера-
тура. 

П р и б о р 
Се користи следниот прибор: 

1) тиквичка, со округло дно NB-29 со зафатнина од 
500 ml; 

2) Либигов ладилник (Liebig), долг 50 cm, со 2 NB-
-29; 

3) продолжеток за дестилација со 2 NB-29 (мост 
KU-244); 

4) продолжеток за Либигов ладилник со 2 NB-29 
(KU-280); 

5) одмерна тиквичка со чеп, со зафатнина од 100 ml; 
6) пикнометар по Рајшауер (Reischauer), со зафатни-

на од 50 ml; 
7) инка за пикнометар; 
8) ултратермостат-воден, со контактен термометар; 
9) аналитичка вага со точност од ± 0,1 mg; 

10) ексикатор со средство за сушење; 
11) вообичаен лабораториски прибор. 

Р е а г е н с и 
Како реагенси се користат: 
1) средство против пенење, танинска киселина или не-

кое друго средство; 
2) ацетон; 
3) хромсулфурна киселина. 

Б а ж д а р е њ е на п и к н о м е т а р о т 
Пикнометарот добро се измива со хромсулфурна ки-

селина и се исплакнува со дестилирана вода. Во чистиот 
пикнометар се силе свежо преварена и издадена дестили-
рана вода незначително над ознаката и пикнометарот се 
става во воден ултратермостат во кој температурата на 
водата е 200С. 

Темперирањето трае 30 min. Нивото на водата во ул-
тратермостатот мора да изнесува најмалку 1 cm над озна-
ката на пикнометарот. 

По темперирањето пикнометарот се вади од ултра-
термостатот, вишокот на вода се отстранува со свијок 
филтрир-хартија и на ист начин се исушуваат внатрешни-
те страни на грлото на пикнометарот. 

Пикнометарот се затина, се избришува однадвор и се 
мери на аналитичка вага со точност од 0,1 ± mg (Pi). 

Темперирањето и мерењето се повторуваат с^ додека 
масата во пикнометарот со водата не се стабилизира. Пик-
нометарот потоа се испразнува, се исплакнува со ацетон, 
се исушува во сушилница, се лади во ексикатор и се мери 
на аналитичка вага со точност од ± 0,1 mg (Р2). 

П о д г о т в у в а њ е на и з в а д о к о т 
а) Течен извадок 

Одмерна тиквичка со затворач, со зафатнина од 100 
ml, се наполнува со течен извадок незначително над озна-
ката и се загрева 30 min. на температура од 200С. Потоа 
вишокот на течност се отстранува со свијок филтрир-хар-
тија. Течниот извадок квантитативно се пренесува во тик-
вичка за дестилација со зафатнина од 500 ml и се додава 
150 ml дестилирана вода. Извадокот тогаш е подготвен за 
дестилација. 

б) Полутечен или цврст извадок 
Се одмерува околу 100 g извадок со точност од ± 0,1 

mg и квантитативно се пренесува во тиквичка за дестила-
ција. Цврстиот извадок при внесувањето мора да се исит-
ни со скалпел. Потоа се додава околу 3 g танинска кисели-
на или соодветна количина на некое друго средсдтво про-
тив пенење. Грлото на шишето и скалпелот се бришат со 
хартиена вата и сето тоа се става во тиквичката. Потоа се 
додава околу 150 ml дестилирана вода и извадокот е под-
готвен за дестилација. 

П о с т а п к а 
Тиквичката за дестилација (шема 2 во прилогот која 

е составен дел од овој правилник) се спојува со ладилни-
кот на уредот, а пламеникот се става на соодветно расто-
јание од тиквичката, така што содржината во тиквичката 
да врие без посилно пенење, а од кондензаторот капат во 
одмерната тиквичка по две капки во секунда. Пред почето-
кот на дестилацијата, во тиквичката се става околу 5 ml 
дестилирана вода во која се нурнува врвот на продолжето-
кот за дестилација, но така што да не го допира дното на 
тиквичката. 

Одмерната тиквичка за време на дестилацијата се 
нурнува во сад со ладна вода. 

За да се избегне несакано загревање на ладилникот со 
грејно тело, ладилникот мора да се заштити од топлина. 
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Температурата на водата на излезот од ладилникот не 
смее да биде повисока од 200С, за да се спречи евентуално 
загубување на алкохолот при дестилацијата. 

Во одмерната тиквичка најпрво се предестилира тол-
ку дестилат што вкупната зафатнина да биде околу 96 ml, 
врвот на продолжетокот се измива со малку вода, тиквич-
ката се затина, бавно кружно се промешува и се става во 
ултратермостат во кој температурата на водата е 200С и 
се загрева 30 min. 
г Потоа дестилатот во одмерната тиквичка се допол-
нува до ознаката со дестилирана вода, а тиквичката по-
вторно се затина и се матка. 

Баждарниот пикнометар повеќепати се исплакнува со 
дестилатот, потоа садот до ознаката се дополнува со дес-
тилат и се загрева во ултратермостатот 30 min (темпера-
турата на водата мора да биде 200С). 

По загревањето пикнометарот се вади од ултратер-
мостатот, однадвор се брише, а вишокот на дестилат над 
ознаката се отстранува со свијок филтрир-хартија и, на 
ист начин, се исушуваат и внатрешните страни на грлото 
на пикнометарот. Пикнометарот со дестилатот се мери на 
аналитичка вага со точност од ± 0,1 mg (Рз). 

П р е с м е т у в а њ е 
а) Во полутечни и цврсти извадоци густината се пре-

сметува според формулата: 

20 Р з - Р 2 
20 Pi - Pi 
каде што е: 

20 - 0 С - густината на температура од 200С; 
Pi - маса на пикнометарот со вода, во g; 
Р2 - маса на пикнометарот, во g; 
Рз - маса на пикнометарот со дестилатот, во g. 

Од табела II (во прилогот), која е составен дел на 
овој правилник, се отчитува масата на алкохолот што од-

20 
товара на 2q0C. Процентот по маса на етанол на вкупниот 
производ се пресметува според формулата: 

g 100 
каде што е: 
с - маса на извадокот, во g; 
G - количина на алкохол на вкупната маса на произво-

дот, во %; 
g - маса на етанолот отчитана од таблицата, во % (т-

/ т ) . 

Резултатот се пресметува како средна вредност и се 
изразува со два децимала. 

с 
PI 
РГ 
РЗ 

густина ! 

Пример за пресметување: 

- 100,21 g 
- 82,66331 g 
- 32,84620 g 
- 82,42818 g 
82,42818-32,84620 
82,66331-32,84620 - 0,9953 

Соодветната маса на етанолот отчитана од табела II 
(во прилогот), која е составен дел на овој правилник, 
во % - 2,56 

G - 2,56-100 
100,21 

G - 2,55 % (m/m) 

б) Во течни извадоци густината се пресметува на следниот 
начин: 

Откако ќе се определи густината како под а) од табе-
ла II (во прилогот) се отчитува количината на етанол во % 

20 (V/V) која одговара на добиената густина - 0 С . 

П р е ц и з н о с т н а м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања, согласно со член 6 став 2 од овој правилник, не 
смее да биде поголема од 0,15% од утврдената средна 
вредност (релативна дисперзија). 

Ако разликата е поголема од 0,15%, постапката мора 
да се повтори. 

16. Определување на рН вредноста - електрометриска 
метода 

П р и н ц и п 
Определување на рН-вредноста во филтрат со бажда-

рен рН-метар. 

П р и б о р 
Се користи следниот прибор: 
1) рН-метар со стаклена или каломел-електрода или 

со комбинирана електрода; 
2) вообичаен лабораториски прибор. 

Р е а г е н с и 
Како реагенс се користи: 
1) пуферен раствор со позната рН-вредност, на тем-

пература на определувањето. 
За баждарење на подрачјето на рН од 0 до 8 може да 

се земе раствор на пуфер со која и да е вредност од тоа 
подрачје, на пример: рН е 4,00. 

За баждарење на рН метар од 0 до 14 се зема раствор 
на пуфер: рН е 6,5, кој го покрива целото подрачје. 

П о с т а п к а 

Определување на рН - вредноста 
Пред определувањето, рН метарот мора да се бажда-

'ри според приложеното упатство кон апаратот. 
Во чаша со зафатнина од 150 ml се одмерува 10,00 g 

извадок со точност од ± 0,1 mg и, со мешање, постепено 
се додава 90 ml врела дестилирана вода. Суспензијата мо-
ра да биде хомогена. Се филтрира преку набрчкана фил-
трир-хартија, филтратот веднаш се лади на 200С и се отчи-
тува рН вредноста. 

емитувањето се повторува до константна рН вред-
ност. Се работат две паралелни проби. 

I 
С п е ц и ј а л е н с л у ч а ј 

Какао-путер се растопува и, во рок од 5 min, механич-
ки се измешува со иста количина врела дестилирана вода 
со температура од 500С. Водениот слој се лади на 200С, се 
филтрира и се определува рН вредноста. 

Во резултатот е потребно да се нагласи дека рН вред-
носта се однесува на водениот екстракт на какао-путерот. 

Резултатот се дава како средна вредност од две пара-
лелни определувања заокружен на еден децимал на рН 
вредноста. 

П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 
Разликата меѓу две паралелни определувања, соглас-

но со член 6 став 2 од овој правилник, не смее да биде по-
голема од 0,1 рН единици на утврдената средна вредност 
(релативна дисперзија). 

Ако разликата е поголема, определувањето мора да 
се повтори. 

17. Определување на какао-деловите во какао-производи- . 
те (преку количината на вкупните алкалоиди) 

П р и н ц и п 
Алкалоидите-теобромин и кофеин се екстрахаираат 

од испитуваните извадоци со варење на извадокот со вода. 
Баластните материи се таложат со помош на олово-аце-
тат, а вишокот се отстранува со натриум-бикарбонат. Во 
аликвантниот дел на бистриот филтрат се определува 
вкупната количина на алкалоиди и се изразува како про-
цент на теобромин. Врз основа на количината на теобро-
мин се пресметува количината на сувите безмасни какао-
-делови. 
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cm; 

П р и б о р 
Се користи следниот прибор: 
1) аналитичка вага со точност од ± 0,1 mg; 
2) спектрофотометар со UV подрачје; 
3) кварцни кивети, со дебелина на оптичкиот слој 1 

4) друг лабораториски прибор. 

Р е а г е н с и 
Како реагенси се користат: 
1) раствор на базен олово-ацетат (густина 1,23 g/ml): 

30 g кристален олово-ацетат Pb (СгЊОДг - ЗЊО, се поме-
шува со 10 g олово-оксид (PbO), се додава 10 ml вода и, со 
мешање, се грее на водена бања додела не побели. Потоа 
се додава 90 ml врела дестилирана вода, се остава во по-
криен сад додека талогот не се стан, а тогаш, внемателно 
држејќи ја покриената инка, се филтрира. Ако е потребно, 
течноста се разредува со свежо преварена дестилирана во-
да до соодветна густина; 

2) натриум хидрокарбонат, (NaHCCh) иситнет во три-
алник; 

3) раствор на хлороводородна киселина, 10% (m/m); 
4) теобромин. 

П о с т а п к а 

Екстракција и бистрење 
Извадокот од какао-производот се мери според таб-

лицата 1, која е составен дел на овој правилник, со точ-
ност ± 0,1 mg. Во чаша со зафатнина од 250 ml се додава 
околу 80 ml дестилирана вода и неколку куглички заради 
рамномерно вриење, се загрева до вриење и се остава да 
врие 5 min: Чашата се симнува од пламенот, со мешање 
постепено се додава 4 ml раствор на базен олово-ацетат и 
извадокот квантитативно се пренесува во одмерна тиквич-
ка со зафатнина од 100 ml, се лади под млаз вода и се до-
полнува со дестилирана вода до ознаката. Содржината на 
тиквичката се промешува и растворот се филтрира низ су-
ва набрчкана филтрир-хартија. Првите 10 ml од филтра-
тот со отфрлаат, а во 50 ml бистер или малку заматен фил-
трат се додава 0,5 g иситнет натриум-бикарбонат. Смесата 
силно се промешува, при што се наталожува оловен кар-
бонат. 

Растворот повторно се филтрира низ сува набрчкана 
филтрир-хартија, а првите 10 ml се отстрануваат. 

Пред мерењето на спектрофотометарот добиениот 
бистер раствор мора да се разреди, така што да дава ап-
сорбенција во оптималното подрачје. 

Во таблицата 1, која е составен дел на овој правил-
ник, се наведени податоците за масата на извадокот и со-
одветните разредувања на различни какао-производи. 

Соодветна количина филтрат се отпипетира во од-
мерна тиквичка со зафатнина од 100 ml (според таблицата 
1), се додава 0,5 ml 10% хлороводородна киселина, се по-
мешува, до ознаката се дополнува со дестилирана вода а 
потоа добро се промешува. 

Така подготвениот раствот е готов за спектрофото-
метрирање. 

При секое мерење, со раствор од испитуваниот изва-
док, мора да се работи слепа проба. 

Таблица 1 

М е р е њ е на с п е к т р о ф о т о м е т а р 
Подготвениот раствор, освен теобромин и кофеин, 

секогаш содржи примеси кои апсорбираат ултравиолето-
ви зраци. Поради тоа не е доволно да се мери апсорбанци-
јата при максимум на апсорпција од 272 jim, туку мора да 
се изврши корекција, па апсорбанцијата се отчитува на 305 
ц т (корекција заради примеси). 

ИСТИ мерења треба да се извршат и за слепа проба. 

Б а ж“д а р е њ е на к р и в а т а 
За секој спектрофотометар мора најмалку еднаш да 

се направи баждарна крива со раствор на чист теобромин. 
Резултирачката крива е линеарна. 

На пример, може да се користи Бекманов (Beckman) 
спектрофотометар. 

На 272 jim раствор од 1,000 mg теобромин во 100 ml 
вода дава апсорбенција од 0,565, од што се добива факто-
рот за пресметување на теоброминот: 

1 
0,565 1,77 

лата: 

П р е с м е т у в а њ е 
Вкупните алкалоиди се пресметуваат според форму-

1,77 - (А272-А306) - 10 0,95 

каде што е: 
Km - апсорбанција на 272 nm; 
Азоб - апсорбанција на 306 nm; 
а - маса на извадокот за анализа, во g; 
v - фактор за пресметување на теобромин; 
0,95 - фактор за корекција на зафатнината на раство-

рот (испарена вода која се дополнува зафатнин-
ски, а не со мерење на масата); 

Т - вкупни алкалоиди во извадокот за анализа изра-
зени како процент за теобромин. 

А272 
А306 
а 
v 

Т 
Т 

П р и м е р за п р е с м е т у в а њ е 

- 0,547 
- 0,027 
- 3,1000 g 
- 5 ml 

17,7 - (0,547-0,027) 
3,1000 - 5 

0,56 % теобромин 
0,95 

О п р е д е л у в а њ е на с у в и и б е з м а с н и 
к а к а о - д е л о в и 

За да се определат сувите и безмасните какао-делови 
во извадок од какао-производи, потребно е да се опреде-
лат вкупните алкалоиди во извадокот што се испитува и 
во извадокот на какао-маса. 

Истовремено е потребно да се определи количината 
на влага и какао-путер во извадокот на какао-маса. 

Вид на какао-
производи 

Приближна 
количина на 
теобромин, 

во % 

Количина 
Маса на ^ ^ 

извадокот Р 
за анализа, плгтлП11„по пп а дополнува в о Ѕ до 100 ml, 

во ml 
Какао-маса 1,5 1 5 
Какао-прав 2,5 до 3 1 3 
Чоколада 0,6 до 1,1 3 5 
Млечна чоколада 0,1 до 0,2 3 10 
Млечна чоколада 
со лешник 0,1 до 0,2 3 10 
Чоколаден десерт 0,2 до 0,3 3 10 
Диетална храна 0,3 до 1,0 3 5 

П р е с м е т у в а њ е 

KD - ^ - 100 - ( т 4- v) 
1 ш 

каде што е: 
Тѕ - вкупни алкалоиди во извадокот за анализа, како 

процент на теобромин; 
- вкупни алкалоиди во извадокот на како-маса, како 

процент на теобромин; 
- количина на какао-путер во извадокот на какао-

-маса, во %; 
- количина на вода во извадокот на какао-маса, во 

KD - суви и безмасни какао-делови во извадокот за ана-
лиза, во %. 
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Тѕ е 0,56% 
Ти а 1,51% 
m ѕв 53,28% 
V as 1,58% 
KD as 0,56 - 100 

1,51 
KD о. 16,74% 

П р и м е р з а п р е с м е т у в а њ е 

(53,28 ± 1,58) 

П р е ц и з н о с т на м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања, согласно со член 6 став 2 од ОВОЈ правилник, не 
смее да биде поголема од 3% од утврдената средна вред-
ност (релативна дисперзија). ' 

Ако разликата е поголема од 3%, постапката мора да 
се повтори. 

18. Определување на киселоска на тврдите бонбони 

П р и н ц и п 
Иситнет извадок од бонбони се раствора во врела 

дестилирана вода, растворот се изладува и се титрира со 
раствор на натриумхидроксид. 

П р и б о р 
Се користи следниот прибор: 
1) неглазиран порцелански триалник со толчник; 
2) вага со точност од ± 0,1 mg; 
3) вообичаен лабораториски прибор. 

Р е а г е н с и 

/1; 

Како реагенси се користат: 
1) раствор на натриухидродсих, с (NaOH) е 0,1 mol-

2) мешан индикатор со ph вредност од 0,2 до 1,8 во 
кисело, а од 7 до 8,8 во алкално подрачје. 

Мешаниот индикатор се подготвува на следниот на-
чин: 

а) во триалник се иситнува крезол-црвено, се одмеру-
ва 0,1 g во одмерна тиквичка со зафатнина од 100 ml, се до-
дава 2,65 ml раствор на натриумхидроксид и до ознаката 
се дополнува со дестилирана вода; 

б) во триалник се иситнува тимол-сино, во тиквичка 
се одмерува 0,3 g, се додава 4,65 ml раствор на натриум-
хидроксид и до 300 ml се дополнува со дестилирана вода. 

Тие два раствора се помешуваат и претставуваат ме-
шан индикатор. 

П о с т а п к а 
Бонбоните добро се иситнуваат во триалник и се од-

мерува 3 g со точност од ± ОД mg во одмерена тиквичка 
со зафатнина од 250 ml. Се додава врела дестилирана во-
да, со цел извадокот од бонбони да се раствори, се изладу-
ва и до ознаката се дополнува со дестилирана вода. Се от-
пипетира 100 ml од тој раствор во ерленмаер-тиквичка со 
зафатнина од 250 ml, се додаваат три капки мешан индика-
тор и се титрира со раствор на натриумхидроксид додека 
боЈата не премине во интензивно сина. 

П р е с м е т у в а њ е 
Киселост во тврдите бонбони се изразува во процен-

ти на соодветна киселина, а се пресмтува според формула-
та: 

К(%) - а - f ' 2,5 - F 100 

каде што е: 
а - потрошена зафатнина на натриумхидроксид, c(Na 

OH) - 0,1 mol/1 за титрација, во ml; 
с - маса на извадокот за анализа, во g; 
К - киселост на тврдите бонбони, во проценти на соод-

ветна киселина; 
F - фактор на корекција на концентрацијата; 
f - фактор за пресметување: 

- за лимонска киселина: 

1 ml раствор на натриумхидроксид с (NaOH) - 0,1 mol/1 
одговара на 0,0064 g; 
- за винска киселина: 

1 ml раствор на натриумхидроксид с (NaOH) е 0,1 mol/1 
одговара на 0,0075 g; 
- за јаболчна киселина: 

1 ml раствор на натриумхидроксид с (NaOH) - 0,1 mol/1 
одговара на 0,0067 g ; 

П р е ц и з н о с т н а м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања, сагласно са член 6 став 2 од овој правилник, не 
смее да биде поголема од 5% од утврдената средна вред-
ност (релативна дисперзија). 

Ако разликата е поголема од 5%, постапката мора да 
се повтори. 

19. Определување на скробот по Еверс (Ewers) - поларитет-
риска метода 

П р и н ц и п 
Скробот покажува висока оптичка активност, па врх 

основа на тоа се определува полариметриски, откако скро-
бот претходно ќе се преведе во растворлива состојба, со 
хидролиза со киселина. 

П р и б о р 
Се користи следниот прибор: 
1) водена бања; 
2) полариметар; 
Како извор на светлина служи натриумова светилка 

или живина светилка. Ако се користи живина светилка, до-
биените вредности се пресметуваат на натриумовата Е 
линија - со множење со факторот 0,8492; 

3) вага со точност од ± 0,1 mg; 
4) вообичаен лабораториски прибор. 

Р е а г е н с и 
Како реагенси се користат: 
1) раствор на хлороводородна киселина, 1,125% ( т 

/ т ) односно с(НС1) - 0,31 mol/1. Во одмерна тиквичка сс 
зафатнина од 1000 ml се одмерува 26,6 ml 36% - на хлоро 
водородна киселина, (со густина - 1,18 g/ml) и до ознака 
та се дополнува со дестилирана вода. 

Пожелно е да се работи со свеж раствор и концентра 
цијата да се котролира со титрација со 25 ml натриумхид 
роксид с (NaOH) - 0,1 mol/1, со метил-црвено како инди 
катор; 

2) раствор на фосфоволфрамова киселина 4% (m/V). 

П о д г о т в у в а њ е н а и з в а д о к о т 

Ако извадокот содржи растворливи јаглени хидрат^ 
масти или восок тој мора да се подготви на следниот на 
чин: 5 g извадок измерен со точност ± 0,01 g се пренесув 
квантитативно во бихнерова инка (Buchner) чие дно е прс 
криено со сува филтрир-хартија исечена така што добр 
да го покрива днрто и да прилегнува кон страните на т 
ката. Филтрир-хартијата претходно се намокрува со ш 
колку капки дестилирана вода. 

Извадокот во инката се исплакнува петпати со по 5 
ml дестилирана вода со температура од 40 до 50 0С, со от 
цицување преку шише-цицалка. Потоа се исплакнува трр 
пати со по 50 ml алкохол и на ист начин со етар. 

Разладената маса квантитативно се пренесува во о; 
мерна тиквичка со зафатнина - од 100 ml и се постапув 
како под а). 

П о с т а п к а 
а) Во одмерија тиквичка со зафатнина од 100 ml се о; 

мерува со помош на инка 5 g извадок со точност од ± О, 
mg и со помош на клипна пипета се додава 25 ml 1,124% 
на (m/m) хлороводородна киселина, добро се матка за л 
се отстранат евентуалните грутчиња и со нови 25 ml ист 
киселина се исплакнуваат инката и грлото на тиквичкат; 
Внимателно се промешува и тиквичката се нурнува во БР 
ла водена бања со таков капацитет, што водата по нури; 
вањето на тиквичката да не престане да врие. 
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Доколку тоа не е случај, вриењето се смета од момен-
тот кога водата повторно ќе почне да врие (максимум 1 
min). 

Тиквичката мора да биде нурната во водена бања 
точно 15 min. Температурата на бањата мора да изнесува 
950С, што се контролира со нурнат термометар. Во текот 
на првите три минути, тиквичката неколкупати претпаз-
ливо се матка, но не се вади од водата. 

По точно 15 минути тиквичката се вади од водената 
бања, се додава околу 10 ml ладно дестилирана вода и се 
лади на 200С под млаз ладна вода. Се додава 10 ml фосфо-
волфрамова киселина, до ознаката се дополнува со дести-
лирана вода, се промешува и по неколку минути (додека 
талогот не се стан), се филтрира преку сува филтрир-хар-
тија (сина врвца) или друга филтрир-хартија со соодветна 
порозност. Првите капки филтрат се отстрануваат. 

Филтратот мора да биде сосема бистер и веднаш се 
определува аголот на свртувањето. 

П р е с м е т у в а њ е 

л л /о/ч 100 - d - 100 Скроб (%) - —: 1 - А - с 
каде што е: 
d - отчитан агол на свртувањето, во степени; 
А - специфичен агол на свртувањето, во степени; 
1 - должина на полариметриската цевка, во dm; 
с - маса на извадокот земен за анализа, воч mg. 

П р и м е р н а п р е с м е т у в а њ е : 

d - 13,50 

А - 182,70 

1 ^ 2 dm 
с - 5,00 мг 

Специфичниот агол на свртувањето за одделни видо- “ 
ви скроб е следниот: 
пченица 182,70 пченка 184,60 

јачмен 181,50 овес 181,30 

компир 185,50 ориз . 185,90 

'рж . 184,00 

П р е ц и з н о с т н а м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања, согласно со член 6 став 2 до овој правилник, не 
смее да биде поголема од 1,5% од утврдената средна вред-
ност (релативна дисперзија). 

Ако разликата е пололема од 1,5%, постапката мора 
да се повтори. 

20. Определување на растворливите состојки во гумените 
бонбони 

П р и н ц и п 
Методата се заснова врз механичко третирање на гу-

мените бонбони во топла вода, при што растворливите 
состојки се отстрануваат, а нерастворливите, по плаче-
њето и сушењето, се мерат. 

П р и б о р 
Како прибор се користат: 
1) вага со точност од ± 0,1 mg; 
2) сушалница; 
3) ексикатор со средство за сушење; 
4) вообичаен лабораториски прибор. 

П о с т а п к а 
Во чаша со зафатнина од 150 ml со стапче се одмеру-

ва 10 g извадок со точност од ± 0,1 mg (претходно чашата 
со стапчето се суши во сушилница на 1050С до константа 
маса). Се додава 50 ml топла дестилирана вода со темпе-
ратура од 40 до 600С и омчекнатиот извадок се гмечи со 
стаклено стапче 40 ѕ. Потоа водата се декантира, при што 
се води сметка да не се изгуби дел од извадокот, а постап-
ката на плакнење се повторува на ист начин 15 пати. 

По 15-то плакнење, чашата со стапчето и со раствор-
ливите состојки се суши 4 h во сушилница на температура 
од 1050С, а потоа се изладува во ексикатор и се мери. 

П р е с м е т у в а њ е : 
Количината на растворливите состојки се пресметува 

според формулата: 
RS - 100 - NS 
N S e a . 1 0 0 с 
каде што е: 
RS - количина на растворливите состојки, во %; 
NS - количина на нерастворливите состојки, во %; 
а - маса на нерастворливите состојки, во g; 
с - маса на извадокот земен за анализа, во g. 

Гумените бонбони, поради хидроскопноста, мораат 
брзо да се мерат. 

Температурата на водата мора да се дотера на 40 до 
600С, така што да не биде ни пониска ни повисока од таа 
вредност, бидејќи во првиот случај гумените бонбони не-
ма да омекнат, а во вториот ќе се распаднат. 

П р е ц и з н о с т н а м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања, согласно со член 6 став 2 од овој правилник, не 
смее да биде поголема од 5% од утврдената средна вред-
ност (релативна дисперзија). 

Ако разликата е поголема од 5%, постапката мора да 
се повтори. 

21. Определување на натриумхлоридот во трајното солено 
пециво поМор (MOHR) 

П р и н ц и п 
Натриумхлоридот се екстрахира со вода од готовиот 

производ и се титрира со раствор на сребронитрат. 

П р и б о р 
Се користи следниот прибор: 
1) аналитичка вага со точност од ± 0,1 mg; 
2) одмерна тиквичка со зафатнина од 100 ml; 
3) бирети, со зафатнина од 50 ml; 
4) филтрир-хартија, набрчкана; 
5) чаша со зафатнина од 100 ml; 
6) стаклена инка со пречник од 10 cm; 
7) ерлен^аер-тиквичка со зафатнина од 100 ml. 

Р е а г е н с и 
Како реагенси се користат-: 
1) раствор на индикатор: ладен заситен раствор на 

калиумбромат, (КгСгОд); 
2) раствор на сребронитрат, с (А^МОз) е 0,1 mol/1; 
3) раствор на натриумхидроксид с (NaOH) ѕѕ 0,01 

mol/1; 
4) раствор на натриумхидроксид c(NaOH) е 0,01 

mol/1. 

П о с т а п к а 
Од подготвениот иситнет извадок се одмерува 2 g ± , 

со точност од 0,1 mg, во чаша со зафатнина од 100 ml, 
квантитативно се “префрла во одмерна тиквичка со зафат-
нина од 100 ml, а чашата се исплакнува со 30 до 40 ml Дес-
тилирана вода.Сето добро се промешува и тиквичката 15 
min се става во врела вода. По ладењето под млаз ладна 
вода се дополнува до ознаката и се филтрира. Потоа 25 ml 
бистер филтрат се отпипетира во ерленмаер-тиквичка со 
зафатнина од 100 ml. 

Ако филтратот со лакмус реагира кисело, треба прет-
пазливо да се неутрализира со разреден раствор на натри-
умхидроксид, с (NaOH) ^ 0,01 mol/1. На филтратот му се 
додаваат две капки заистен раствор на калиумхромат (ка-
ко индикатор) и се титрира со раствор на с (AgN03) - 0,1 
mol/1 додека не се појави црвеникава боја. 
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П р е с м е т у в а њ е 
. Натриумхлоридот се изразува во проценти (m/m) и 

се пресметува според следната формула: 
/0 /ч 4 - а - 0,0058 F 1ЛЛ натриум - (%) е - -100 

хлорид с 

каде што е: 
а е зафатнина на потрошениот раствор на сребронитра-

тот, во ml; 
ц е маса на извадокот земена за анализа, во g. 
1 ml раствор на сребронитрат с (Ag NO3) - 0,1 mol/1 од-

говара на 0,0058 g NaOH; 
F е фактор на концентрација. 

П р е ц и з н о с т н а м е т о д а т а 
Разликата меѓу резултатите на две паралелни опреде-

лувања, согласно со член 6 став 2 од овој правилник, не 
смее да биде поголема од 5% од утврдената средна вред-
ност (релативна дисперзија). 

Ако разликата е поголема од 5%, постапката треба да 
се повтори. 

Л и с т а I 
Прибор и амалбажа за земање извадоци од какао-

-производи, производи слични на чоколада, бонбонски 
производи, крем-производи, кекс и производи сродни на 
кексот: 

1) рачна сонда - (тробоец) - за земање извадоци на 
зрнести и прашкасти материи од вреќи; 

2) продолжна сонда (вагонска) - за земање извадоци 
на зрнести производи во растурена состојба, од вагони, 
бродови и складови; 

3) сонда по Нов - за земање извадоци од зрнеста 
структура при претовар, ако претовар се врши во вид на 
млаз; 

4) сонда за маст, олучеста, за земање извадоци на 
маст од бочви и слично; 

5) лопатка, метална; 
6) кујнски нож; 
7) ножици обични, скалпел, пинцета; ( 
8) лупа 
9) метален печат на надлежниот орган на управата; 

10) шишиња (бели медицински) со зафатнина од 500 
ml, со затворач од плута; 

П) стаклени шишиња со широко грло, со зафатнина 
од 500 ml и со затворач од плута или со друг соодветен за-
творач ; 

12) стаклени шишиња со зафатнина од 100 ml, со ши-
роко грло и со соодветен затворач; 

13) затворачи од плута со разни големини; 
14) пергамент-хартија во арци; 
15) пластични или алуминиумски фолии; 
16) хартиени вреќи за пакување маса од 0,5; 1; 2 и 3 

kg; 
17) вреќи од пластични маси за пакување мада од 0,5; 

1; 2 и 3 kg; 
' 18) пакпапир во арци; 

19) врвца за врзување, потенка и подебела; 
. 20) картонска кутија; 
21) печатен восок или пломба сожиг; 
22) шпиритусна светилка, свеќа или мал бутан - го-

рилник; 
23) шпиритус за гориво; 
24) налепници (етикети) со разни големини - само-

лепливи; ' 1 

25) платнени вреќи за пакување маса од 2 и 5 kg. 

Табела за определување на редуцирачките шеќери по Луф-
-Шурл (Luff Schoorlu) ' 

Таблица I 

(a-b) инБертен анхидрид малтоза (a-b) шеќер на лад^тоза малтоза 

ml mg mg mg 

1,0 2,4 3,6 3,9 
1,1 2,6 4,0 4,3 , 

(a-b) инвертен анхидрид малтоза (a-b) шеќер на лактоза малтоза 

ml % mg mg mg 

1,2 2,9 4,3 4,7 
1,3 3,1 4,7 5,1 
1,4 3,4 5,1 5,5 
1,5 3,6 5,5 5,9 
1,6 3,8 5,8 6,2 
1,7' 4,1 , 6,2 6,6 
1,8 4,3. 6,6 7,0 -
1,9 4,6 6,9 7,4 
2,0 4,8 7,3 7,8 
2,1 5,0 7,7 8,2 
2,2 5,3 8,0 8,6 
2,3 5,5 8,4 9,0, 
2,4 5,8 8,8 9,4 
2,5 6,0 9,2, 9,8 
2,6 6,2 1 9,5 10,1 
2,7 6,5 9,9 10,5 
2,8 6,7 , 10,3 10,9 
2,9 7,0 10,6 11,3 
3,0 7,2 11,0 11,7 
3,1 7,5 11,4 12,1 
3,2/ 7,7 ' 11,7 12,5 
3,3 - 8,0 12,1 12,9 
3,4 8,2 12,5 13,3 
3,5 8,5 12,9 13,7 
3,6 8,7 13,2 14,0 
3,7 9,0 13,6 14,4 
3,8 9,2 14,0 14,8 
3,9 9,5 14,3 15,2 
4,0 9,7 14,7 15,6 
4,1 10,0 15,1 16,0 
4,2 10,2 15,4 16,4 
4,3 10,5 15,8 16,8 
4,4 10,7 16,2 17,2 
4,5 11,0 16,6 17,6 
4,6 11,2 16,9 18,0 
4,7 . 11,5 17,3 v 18,4 
4,8 11,7 17,7 18,8 
4,9 12,0 18,0 19,2 
5,0 12,2 18,4 19,6 
5,1 12,5 18,8 20,0 
5,2 12,7 19,1 '20,4 
5,3 13,0 19,5 20,8 
5,4 13,2 . 19;9 21,2 
5,5 13,5 20,3 21,6 
5,6 13,7, 20,6 21,9 
5,7 “ 14,0 21,0 22,3 
5,8 14,2 21,4 22,7 
5,9 14,5 21,7 23,1 
6,0 14,7 22,1 23,5 
6,1 15,0 22,5 23,9 
6,2 15,2 22,8 24,3 
6,3 15,5 23,2 24,7 
6,4 15,7 23,6 25,1, 
6,5 16,0 24,0 25,5 
6,6 16,2 24,3 25,9 
6,7 16,5 24,7 26,3" 
6,8 16,7 25,1 26,7 
6,9 17,0 25,4 27,1 
7,0 . 17,2 25,8 27,5 
7,1 - 17,5 26,2 27,9 
7,2 17,7 26,5 28,3 
7,3 18,0 26,9 28,7 
7,4 18,2 “ . 27,3 , 29,1 
7,5 18,5 27,7 29,5 
7,6 18,8 28,0 29,9 
7,7 19,0 28,4 30,3 
7,8 19̂ 3 28,8 30,7 
7,9 19,5 29,1 31,1 
8,0 19,8 29,5 31,5 
8,1 20,1 29,9 31,9 
8,2 , 20,3 30,2 32,3 
8,3 20,6 30,6 32,7 
8,4 20,8 31,0 33,1 
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(a-b) инвертен анхидрид малтоза (a-b) шеќер на лактоза малтоза 

ml mg nig mg 

8.5 
8.6 
8.7 
8.8 
8,9 
9.0 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
9.8 
9.9 

10,0 
10,1 
10,2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10,9 
п,о 
11,1 
11,2 
П,З 
11,4' 
11.5 
11.6 
11.7 
11.8 
11,9 
12,0 
12,1 
12,2 
12.3 
12.4 
12.5 
12.6 
1-2,7 
12,8 
12,9 
13.0 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
13.7 
13.8 
13.9 
14.0 
14.1 
14.2 
14.3 
14.4 
14.5 
14.6 
14.7 
14.8 
14.9 
15.0 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
15.7 

21,1 
21,4 
21,6 
22,9 
22,1 
22,4 
22,7 
22,9 
23,2 
23,4 
23,7 
24,0 
24.2 
24.6 
24.7 
25.0 
25.3 
'25,5 
25.8 
26,0 
26,3 
26,6 
26,8 
27.1 v 
27.3 
27.6 
'27,9 
28,1 
28.4 
28.7 
29,0 
29.2 
29.5 
29.8 
30.0 
30.3 
30.6 
30.8 
31.1 
31.4 
31.7 
31.9 
32,2-
32.5 
32.7 
33.0 
33.3 
33.5 
33.8 
34.1 
34.4 
34.6 
34.9 
35.2 
35.4 
35.7 
36.0 
36.3 
36.5 
36.8 
37.1 
37.4 
37.7 
37.9 
38.2 
38.5 
38.8 
39.1 
39.3 
39.6 
39.9 
40.2 
40,5 

31.4 
31.7 
32.1 
32.5 
32.8 
33.2 
33.6 
34.0 
34.3 
34.7 
35.1 
35.5 
35.9 
36.2 
36.6 
37.0 
37.4 
37.8 
38.1 
38.5 
38.9 
39.3 
39.7 
40.0 
40.4 
40.8 
41.2 
41.6 
41.9 
42.3 
42.7 
43.1 
43.5 
43.8 
44.2 
44.6 
45.0 
45.4 
45.7 
46.1 
46.5 
46.9 
47.3 
47.6 
48.0 
48.4 
48.8 
49.2 
49.5 
49.9 
50,9 

. 50,7 
51.1 
51.4 
51.8 
52,2-
52.6 
53.0 
53.3 
53.7 
54.1 
54.5 
54.9 
55.2 
55.6 
56,0 
56.4 
56.8 
57,2' 
57.6 
58,0 
58.3 
58.7 

33,5 
33,9 
34,3 
34,7 
35,1 
35,5 
35,9 
36,3 . 
36,7 
37,1 
37,5 
37,9 
38,3 
38,7 
39,1 
39,5 
39,9 
40,3 
40,7 
41,1 
41,5 
41,9 
42,3 
42,7 
43,1 
43,5 
43,9 
44,3 
44,7 
45,1 
45,5 
45,9 
46,3 
46,7 
47,1 
47.5 
47,9 
48.3 
48.7 
49.1 
49.6 
50,0 
50.4 
50.8 
51.2 
51.6 
52.0 
52.4 
52.8 
53.2 
53.7 
54.1 
54.5 
54.9 
55.3 
55.7 
56.1 
56.5 
56,9 
57.3 
57-,8 
58.2 
58.6 
59,0 
59.4 
59.8 
60,2 
60,6 
61,0 
61,4 
61.9 
62.3 
62.7 

(a-b) инвертен 
шеќер 

анхидрид 
на лактоза малтоза 

ml mg mg mg 
15,8 40,7 59Ј 63,1 
15,9 41,0 59,5 . 63,5 
16,0 . 41,3 59,9 63,9 
16,1 41,6 60,3 64,3 
16,2 41,9 60,7 64,7 
16,3 42,2 61,1 65,1 
16,4 42,5 61,5 65,5 
16,5 42,8 61,9 66,0 
16,6 43.0 62,2 66,4 
16,7 43,3 62,6 66,8 
16,8 43,6 63,0 . 67,2 
16,9 43,9 - 63,4 67,6 
17,0 44,2 63,8 68,0 
17,1 , 44,5 64,2 68,4' 
17,2 44,8 64,6 68,8 
17,3 54,1 65,0 '69,3 
17,4 - 54,4 65,4 69,7 
17,5 45,7 65,8 70,1 
17,6 45,9 66,1 70,5 
17,7 46,2 66,5 70,9 
17,8 46,5 66,9 71,4 
17,9 46,8 67,3 71,8 
18,0 47,1 67,7 72,2 
18,1 . 47,4 68,1 72,6 
18,2 47,7 68,5 ; 73,1 
18,3 48,0 68,9 73,5 
18,4 48,3 69,3 73,9 
18,5 48,6 69,7 74,4 
18,6 48,8 70,1 ' 74,8 
18,7 49,1 70,5 75,2 
18,8 49,4 70,9 75,6 
18,9 49,7 71,3 76,1 
19,0 50,0 71,7 76,5 
19,1 50,3 72,1 76,9 ' 
19,2 50,6 72,5 77,4 
19,3 “ 50,^ . 72,9 77,8 ' 
19,4 - 51,2 73,3 ' 78,2 
19,5 51,5 73,7 78,7 
19,6 51,8 74,1 79,1 
19,7 52,1 - . 74,5 79,6 

:i9,8 52,4 ' 74,9 - 80,0 
19.9 52,7 ' 75,3 80,5 
20,0 53,0 75,7 В0,9 
20,1 53,3 76,1 81,4 
20,2 53,6 76,5 81,8 
20,3 53,9 76,9 82,3 
20,4 54,2 77,3 82,7 
20,5 54,5 77,8 83,2 
20,6" 54,8 78,2 83,6 
20,7 55,1 78,6 84,1 
20,8 55,4 79,0 84,5 
20,9 55,7 79,4 85̂ 0 
21,0 56,0 79,8 85,4 
21,1 56,3 80,2 85,9 
21,2 56,6 80,6 , 86,3 
21,3 56,9 81,0 86,8 
21,4 , 57,2 ' 81,4 87,2 
21,5 57,6 81,9 ^ 87,7 
21,6 57,9 82,3 88,2 
21,7 58,2 82,7 . . 88,6 
21,8 ' 58,5 . 83,1 89,1 
21,9 58,8 83,5 89,5 
22,0 59,1 83,9 90,0 
22,1 59,4 84,3 90,5 
22,2 59,7 84,7 90,9 
22,3 ' 60,0 85,1 91,4 
22,4 60,3 85,5 91,8 
22,5 60,7 86,0 92,3 
22,6 61,0 , 86,4 . 92,8 
22,7 61,3 86,8 93,2 
22,8 . 61,6 87,2 93,7 
22,9 61,9 87,6 94,1 
23,0 62,2 88,0 94,6 



Страна 1022 - Број 41 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 19 јуни 1987 

Табела II 

Определување на содржината на етанол во смеса етанол-
-вода од густина на 20 V20 С -
- по К. Rauscheru и Ј. Voigtu f50J 

Етанол Етанол 
Р Р 

зафатнина g во 100 зафатнина g во 100 
% % cm3 % % cm3 

m/m V/V m/m V/V 

0,9999 0,06 0,07 0,05 0,9964 1,67 2,11 1,66 
8 0,11 0,13 0,11 8 1,73 2,18 1,72 
7 0,16 0,20 0,16 7 1,78 2,24 1,77 
6 0,21 0,27 0,21 6 1,83 2,31 1,?3 
5. 0,27 0,34 0,27 1,89 2,38 1,88 
4 0,32, 0,40 0,32 4 1,94 2,45 1,94 
3 0,37 0,47 0,37 3 2,00 2,52 1,99 
2 0,43 0,54 0,43 2 2,06 2,59 2,05 
1 0,48 0,61 0,48 1 2,11 2,66 , 2,10 
0 0,53 0,67 0,53 0 2,17 2,73 2,16 

0,9989 0,59 0,74 0,58 0,9959 2,22 2,80 2,21 
8 0,64 0,81 0,64 8 2,28 2,88 2,27 
7 0,70 0,88 0,69 7 2,34 2,95 2,33 
6 0,75 0,94 0,74 6 2,40 3,02 2,38 
5 0,80 1,01 0,80' 5 2,45 3,09 2,44 
4 0,86 1,08 0,85 4 2,50 3,16 2,49 
3 0,91 1,15 0,90 3 2,56 3,23 2,55 
2 0,96 1,21 0,96 2 2,62 3,30 2,61 
1 1,01 1,28 1,01 1 2,68 3,37 2,66 
0 1,07 1,35 1,06 0 2,73 3,44 2,72 

| 0,9979 1,13 1,42 1,12 0,9949 2,79 3,52 2,78 
8 1,18 1,49 1,17 8 2,85 3,59 2,83 
7 1,24 1,56 1,23 7 2,91 3,66 2,89 
6 1,29 1,62 1,28 6 2,97 3,73 2,94 
5 1,34 1,69 1,34 5 3,02 3,80 3,00 
4 1,40. 1,76 1,39 4 3,08 3,87 3,06 
3 1,45 1,83 1,45 3 3,14 3,95 3,12 
2 1,51 1,90 1,50 2 3,20 4,02 3,17 
1 1,56 1,97 1,55 1 3,26 4,10 3,23 
0 1,62 2,04 1,61 о 3,32 4,17 3,29 

0,9939 3,37 4,24 3,35 0,9909 5,19 6,50 5,13 
8 3,43 4,32 3,41 8 5,25 6,50 5,19 
7 3,49 4,39 3,47 7 5,32 6,бб 5,26 
6 3,55 4,47 3,52 6 5,38 6,74 5,32 
5 3,61 4,54' 3,58 5 5,44 6,81 5,38 
4 3,67 4,62 3,64 4 5,50 6,89 5,44 
3 3,73 4,69 3,70 3 5,56 6,97 5,50 
2 3,79 4,76 3,76 2 5,62 7,05 5,56 
1 3,85 4,84 3,82 1 5,68 7,12 5,62 
0 3,91 4,91 3,87 0 5,75 7,20 5,68 

0,9929 3,97 4,99 3,93 0,9899 5,82 7,28 5,75 
8 4,03 5,06 3,99 8 5,88 7,36 5,81 
7 4,09 5,14 4,14 7 5,94 7,43 5,87 
6 4,15 5,21 4,11 6 6,00 7,51 5,93 
5 4,21 Д29 4,17 5 6,07 7,59 5,99 
4 4,27 5,36 4,23 4 6,13 7,67 6,05 
3 4,34 5,44 4,29 3 6,20 7,75 6,12 
2 4,40 5,51 4,35 2 6,26 7,83 6,18 
1 4,46 5,59 4,41 1 6,32 7,91 6,24 
0 4,52 5,67 4,47 0 6,39 7,99 6,31 

0,9919 4,58 5,74 4,53 0,9889 6,45 8,07 6,37 
8 4,64 5,82 4,59 8 6,52 8,15 6,43 
7 4,70 5,89 4,65 7 6,59 8,24 6,50 
6 4,76 5,97 4,71 6 6,66 8,32 6,56 
5 4,82 6,04 4,77 5 6,72 8,40 6,62 
4 4,88 6,12 4,83 4 6,78 8,48 6,69 
3 4,94 6,19 4,89 3 6,85 8,56 6,75 

Етанол ѓ Етанол 
Р 

зафатнина g во 100 
Р 

зафатнина g во 100 
% % cm3 

% % cm3 

m/m V/V m/m V/V 

2 5,00 6,27 4,95 2 6,91 8,64 6,81 
1 5,07 6,35 5,01 1 6,98 8,72 6,88 
0 5,13 6,43 5,00 О 7,04 8,80 6,94 

0,9879 7,11 8,88 7,01 0,9849 9,15 11,39 8,99 
8 7,18 8,96 7,07 8 9,21 11,47 9,06 
7 7,25 9,05 7,14 7 9,28 11,56 9,12 
6 7,31 9,13 7,20 6 9,35 11,64 9,19 
5 7,38 9,21 7,27 5 9,42 11,73 9,26 
4 7,44 9,29 7,27 4 9,49 11,81 9,33 
з 7,51 9,37 7,40 3 9,56 11,90 9,40 
2 7,58 9,46 7,46 2 9,63 11,99 9,46 
1 7,64 9,54 7,53 1 9,70 12,07 9,53 
О 7,71 9,62 7,59 О 9,77 12,16 9,60 

0,9869 7,77 9,70 7,66 0,9839 9,84 12,24 9,67 
8 7,84 9,78 7,72 8 9,91 12,33 9,73 
7 . 7,91 9,87 7,79 7 9,98 12,41 9,80 
6 7,98 9,95 7,85 6 10,05 12,50 9,87 
5 8,04 10,03 7,92 5 10,12 12,59 9,94 
4 8,11 10,11 7,99 4 10,20 12,68 10,01 
3 8,18 10,20 8,05 3 10,27 12,77 10,08 
2 8^4 10,28 8,12 2 10,34 12,86 10,15 
1 8,31 10,37 8,19 1 10,42 12,95 10,22 
О 8,38 10,45 8,25 О 10,49 13,04 10,29 

0,9859 8,45 10,54 8,32 0,9829 10,56 13,13 10,36 
8 8,52 10,62 8,39 8 10,63 13,21 10,43 
7 8,59 10,71 8,45 7 10,70 13,30 10,50, 
6 8,66 10,79 8,52 6 10,78 13,39 10,57 
5 ' 8,73 10,88 8,59 5 10,85 13,48 10,64 
4 8,80 10,96 8,65 4 10,93 13,57 10,71 
3 8,87 11,05 8,72 3 11,00 13,66 10,78 
2 8,94 11,13 8,79 2 11,08 13,75 10,85 
1 9,01 11,22 8,85 1 11,15 13,84 10,92 
О 9,08 11,30 8,92 О 11,22 13,93 10,99 

0,9819 11,29 14,02 11,06 0,9789 13,54 16,76 13,23 
8 11,37 14,11 11,14 8 13,61 16,85 13,30 
7 11,44 14,20 11,21 7 13,69 16,95 13,38 
6 11,51 14,29 11,28 6 13,77 17,04 13,45 
5 11,59 14,38 11,35 5. 13,84 17,13 13,45 
4 11,66 14,47 11,42 4 13,92 17,23 13,60 
3 11,73 14,56 11,49 3 14,00 17,32 13,67 
2 11,81 14,65 11,57 2 14,08 17,41 13,74 
1 11,88 14,74 11,64 1 14,16 17,51 13,82 
О 11,95 14,83 11,71 О 14,23 17,60 13,89 

0,9809 12,03 14,92 11,78 0,9779 14,31 17,70 13,97 
8 12,10 15,01 11,85 8 14,39 17,79 14,04 
7 12,18 15,10 11,92 7 14,46 17,88 14,12 
6 12,25 15,19 12,00 6 14,54 17,98 14,19 
5 12,33 15,29 12,07 5 14,62 18,07 14,27 
4 12,41 15,38 12,14 4 14,69 18,16 14,34, 
3 12,48 15,47 12,21 3 14,77 18,26. 14,42 
2 12,55 15,56 12,29 2 14,85 18,35 14,49 
1 12,63 15,65 12,36 1 14,93 18,45 14,57 
О 12,70 15,74 12,43 О 15,01 18,54 14,64 

0,9799 12,77 15,84 12,50 0,9769 15,08 18,63 14,71 
8 12,86 15,93 12,58 8 15,16 18,73 14,79 
7 12,93 16,02 12,65 7 15,24 18,82 14,86 
6 13,01 16,11 12,72 6 15,32 18,91 14,93 
5 13,08 16,20 12,79 5 15,40 19,01 15,01 
4 13,16 16,30 12,87 4 15,47 19,10 15,08 
3 13,24 16,39 12,94 3 15,54 19,19 15,15 
2 13,31 16,48 13,01 2 15,62 19,28 15,22 
1 13,39 16,58 13,09 1 15,70 19,38 15,30 
О 13,47 16,67 13,16 О 15,78 19,47 15,37 
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Етанол Етанол Етанол Етанол 

зафатнина g во 100 
% % 

зафатнина g во 100 
cm3 % % cm3 

m/m V/V m/m V/V 

0,9759 15,85 19,56 15,44 0,9729 18,15 22,23 17,62 
8 15,93 19,66 15,52 8 18,23 22,42 17,70 
7 16,01 19,75 15,59 7 18,30 22,51 17,77 
6 16,08 19,84 15,66 6 18,38 22,60 17,84 
5 16,16 19,93 15,74 5 18,45 22,69 17,91 
4 16,23 20,02 15,81 4 18,53 22,78 17,98 
3 16,31 20,12 15,88 3 18,61 22,88 18,06 
2 16,39 20,21 15,96 2 18,68 22,97 18,13 
1 16,46 20,30 16,03 1 18,76 23,06 18,20 
О 16,54 20,39 16,10 О 18,83 23,15 18,27 

0,9749 16,61 20,48 16,16 0,9719 18,91 23,24 18,35 
8 16,69 20,57 16,25 8 18,98 23,33 18,42 
7 16,77 20,67 16,32 7 19,06 23,42 18,49 
6 16,85 20,76 16,39 6 19,14 23,51 18,56 
5 16,92 20,85 16,47 5 19,21 23,60 18,63 
4 16,99 20,94 16,54 4 19,29 23,69 18,70 
3 17,07 21,03 16,61 3 19,36 23,78 18,77 
2 17,15 21,13 16,68 2 19,44 23,87 18,84 
1 17,23 21,22 16,76 1 19,51 23,96 18,91 
О 17,30 21,31 16,83 О 19,58 24,04 18,98 

0,9739 17,38 21,41 16,90 0,9709 19,66 24,13 19,05 
8 17,46 21,50 16,97 8 19,73 24,22 19,12 
7 17,53 21,59 17,05 7 19,81 24,31 19,19 
6 17,61 21,68 17,12 6 19,88 24,40 19,26 
5 17,69 21,78 17,19 5 19,96 24,49 19,33 
4 17,77 21,87 17,26 4 20,03 24,58 19,40 
3 17,84 21,96 17,34 3 20,11 24,67 19,47 
2 17,93 22,06 17,41 2 20,18 24,75 19,54 
1 18,00 22,15 17,48 1 20,25 24,84 19,61 
О 18,08 22,24 17,55 О 20,32 24,93 19,68 

0,9699 20,40 25,02 19,75 0,9669 22,55 27,57 21,77 
8 20,47 25,10 19,82 8 22,62 27,66 21,84 
7 20,54 25,19 19,89 7 22,69 27,74 21,90 
6 20,62 25,28 19,95 6 22,77 27,83 21,97 
5 20,69 25,36 20,02 5 22,84 27,91 22,03 
4 20,76 25,45 20,09 4 22,91 27,99 22,10 
3 20,84 25,54 20,16 3 22,98 28,08 22,16 
2 20,91 25,63 20,23 2 23,05 28,16 22,23 
1 20,98 25,71 20,30 1 23,12 28,24 22,29 
О 21,06 25,80 20,37 О 23,19 28,32 22,36 

0,9689 21,13 25,89 20,44 0,9659 23,26 28,41 22,42 
8 21,20 25,97 20,50 8 23,33 28,49 22,49 
7 21,27 26,06 20,57 7 23,40 28,57 22,55 
6 21,34 26,14 20,64 6 23,46 28,65 22,62 
5 21,42 26,23 20,71 5 23,53 28,73 22,68 
4 21,49 26,31 20,77 4 23,60 28,82 22,74 
3 21,56 26,40 20,84 3 23,67 28,90 22,81 
2 21,63 26,48 20,91 2 23,74 28,98 22,87 
1 21,70 26,57 20,97 1 23,81 29,06 22,94 
О 21,77 26,65 21,04 О 23,88 29,15 23,00 

0,9679 21,85 26,74 21,11 0,9649 23,95 29,23 23,07 
8 21,92 26,82 21,18 8 24,02 29,31 23,13 
7 21,99 26,91 21,24 7 24,09 29,39 23,19 
6 22,06 26,99 21,31 6 24,16 29,47 23,26 
5 22,13 27,07 21,38 5 24,23 29,55 23,32 
4 22,20 27,16 21,44 4 24,30 29,63 23,38 
3 22,27 27,24 21,51 3 24,36 29,71 23,45 
2 22,34 27,32 21,57 2 24,43 29,79 23,51 
1 22,41 27,41 21,64 1 24,50 29,87 23,57 
О 22,48 27,49 21,70 О 24,56 29,94 23,64 

0,9639 
8 

24,63 30,02 23,70 0,9609 26,61 32,33 25,52 0,9639 
8 24,70 30,10 23,76 8 26,67 32,40 25,58 
7 24,77 30,18 23,83 7 26,74 32,48 25,64 

зафатнина g во 100 
% % cm3 

m/m V/V 

зафатнина g во 100 
% % cm3 

m/m V/V 

6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9629 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9619 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9579 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9569 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9559 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9519 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
О 

0,9509 
8 
7 
6 

24,83 
24,90 
24,97 
25.04 
25,11 
25,17 
25,23 
25,30 
25.37 
25,43 
25,50 
25,57 
25,64 
25,70 
25.77 
25.83 
25,90 
25,96 
26,03 
26,09 
26,16 
26,22 
26.29 
26.35 
26,42 
26,48 
26.55 
28.50 
28.56 
28,62 
28,68 
28,74 
28,81 
28,87 
28,93 
28,99 
29.05 
29,11 
29,15 
29,23 
29.30 
29.36 
29,42 
29,48 
29,54 
29,60 
29,66 
29.72 
29.78 
29.84 
29,90 
29,96 
30,02 
30,08 
30,14 
30,20 
30,26 
32.06 
32,11 
32,17 
32,23 
32.38 
32,34 
32.39 
32,45 
32.51 
32.57 
32,63 
32,68 
32.73 
32.79 

30.26 
30.34 
30.42 
30.50 
30,58 
30.65 
30,73 
30,81 
30,89 
30,96 
31,04 
31.12 
31,20 
31.27 
31.35 
31.43 
31.51 
31.58 
31.66 
31,73 
31,81 
31,88 
31.96 
32,03 
32,11 
32,18 
32.26 
34.52 
34.59 
34,66 
34,73 
34,80 
34,88 
34,95 
35.02 
35.09 
35,16 
35,23 
35,30 
35,37 
35.44 
35,51 
35.58 
35,65 
35,72 
35,78 
35,85 
35,92 
35,99 
36,06 
36.13 
36,20 
36.27 
36.34 
36,40 
36,47 
36,54 
38.59 
38,65 
38,72 
38,78 
38,84 
38,91 
38.97 
39.03 
39.10 
39,16 
39,23 
39,29 
39.35 
39,42 

23,89 
23.95 
24.02 
24,08 
24,14 
24,20 
24,26 
24,32 
24,38 
24,44 
24,50 
24.57 
24.63 
24,69 
24,75 
24,81 
24,87 
24,93 
24,99 
25.05 
25,11 
15,17 
25,23 
25,28 
25,34 
25.40 
25.46 
27,25 
27,30 
27,36 
27.41 
27.47 
27,53 
27.58 
27.64 
27,69 
27,75 
27.81 
27.86 
27.92 
27.93 
28.03 
28,08 
28,14 
28,19 
28,25 
28,30 
28,36 
28,41 
28,47 
28,52 
28,58 
28,63 
28,68 
28,74 
28,79 
28,84 
30,47 
30,52 
30,57 
30,62 
30,67 
30,72 
30,77 
30.82 
30.87 
30,91 
30.96 
31,01 
31.06 
31,11 

6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9599 
8 
\7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9589 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9549 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9539 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9529 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9489 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
О 

0,9479 
8 
7 
6 

26,80 
26,86 
26,92 
26,99 
27.05 
27.12 
27.18 
27.24 
27.30 
27.37 
27.43 
27,50 
27,56 
27,62 
27,68 
27,75 
27,81 
27.87 
27,94 
28,00 
28.06 
28.13 
28.19 
28.25 
28,32 
28.38 
28.44 
30.32 
30,37 
30.43 
30,49 
30,55 
30,61 
30,67 
30.72 
30.78 
30,84 
30,90 
30,96 
31,02 
31,08 
31,13 
31,19 
31,25 
31.31 
31,36 
31,42 
31,48 
31,54 
31,60 
31,65 
31,71 
31,77 
31.83 
31.88 
31,94 
32.00 
33.73 
33.79 
33.84 
33,90 
33,96 
34.01 
34,06 
34,12 
34,17 
34,23 
34,28 
34.33 
34.39 
34.44 

32,55 
32,63 
32,70 
32.78 
32,85 
32.92 
33.00 
33,07 
33,14 
33.22 
33,29 
33,36-
33.44 
33.51 
33,58 
33.66 
33.73 
33.80 
33,88 
33,95 
34.02 
34,09 
34,16 
34.23 
34,31 
34.38 
34.45 
36,61 
36.67 
36.74 
36.81 
36,87 
36,94 
37.01 
37,07 
37.14 
37,21 
37,28 
37,34 
37,41 
27,48 
37,54 
37,61 
37,67 
37,74 
37,80 
37,87 
37.93 
38,00 
38,07 
38,13 
38,20 
38.26 
38,33 
38.39 
38.46 
38.52 
40,48 
40,54 
40,60 
40,67 
40,73 
40.79 
40,85 
40,91 
40,97 
41.03 
41,09 
41.15 
41,21 
41.27 

25,70 
25,75 
25,81 
25,87 
25,93 
25,99 
26,05 
26,10 
26,16 
26,22 
26,28 
26.34 
26,39 
26,45 
26,51 
26.57 
26,63 
26,68 
26,74 
26,80 
26,86 
26,91 
26,97 
27,02 
27,08 
27.14 
27,19 
28.89 
28,95 
29,00 
29,05 
29,11 
29,16 
29,21 
29,27 
29,32 
29,37 
29,42 
29,48 
29,53 
29.58 
29,63 
29,69 
29,74 
29,79 
29,84 
29.90 
29,95 
30,00 
30,05 
30,10 
30,16 
30,21 
30,26 
30,31 
30,37 
30,42 
31,95 
32,00 
32,05 
32,10 
32.15 
32,30 
32.35 
32,29 
32,34 
32,39 
32,44 
32,48 
32,53 
32,58 
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Етанол 

зафатнина g во 100 
% m/m % v/v cmJ 

Етанол 

зафатнина g во 100 
% % cm3 

m/m v/v 

Етанол 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9499 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

' 2 
1 
0 

0,9459 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9449 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9439 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9399 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9389 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
О 

0,9379 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

32,Ѕ5 
32,90 
32.96 
33.01 
33.07 
33,12 
33.18 
33,24 
33,29 
33,35 
33.41 
33,46 
35,52 
33,57 
33,62 
33,68 
35,35 
35,40 
35.45 
35,51 
35,56 
35,61 
35,66 
35,72 
35,77 
35.82 
35.87 
35.93 
35,98 
36,03 
36.08 
36,14 
36.19 
36,24 
36,29 
36,35 
36,40 
36.46 
36,51 
36,56 
36,61 
36,66 
36,72 
36,77 
36.83 
36.88 
38.46 
38.51 
38.56 
38.61 
38,66 
38,71 
38,76 
38,81 
38,86 
38,92 
38.97 
39.02 
39,07 
39,12 
39,17 
39,22 
39,27 
39,32 
39,37 
39.42 
39.47 
39.52 
39.57 
39.62 
39,66 
39,71 
39,76 

39,48 
39,54 
39.61 
39.67 
39.73 
39.79 
39,86 
39,92 
39,98 
40,04 
40,11 
40,17 
40,23 
40,29 
40,35 
40.42 
42,28 
42,34 
42,40 
42,46 
42,51 
42,57 
42.63 
42.69 
42,75 
42.81 
42,86 
42,92 
42.98 
43,04 
43,10 
43,16 
43,22 
43,27 
43,33 
43,39 
43,45 
43,51 
43,57 
43.62 
43.68 
43.74 
43.80 
43,86 
43.92 
43,97 
45,71 
45,77 
45.82 
45,88 
45.93 
45.99 
46,04 
46,10 
46,15 
46,21 
46,26 
46,32 
46,37 
46.43 
46,48 
46,54 
46,59 
46.64 
46.70 
46.75 
46,80 
46,86 
46,91 
46,97 
47,02 
47,07 
47,13 

31.16 
31,21 
31.26 
31,31 
31,36 
31.41 
31.46 
31.51 
31,56 
31,61 
31,66 
31,71 
31,75 
31,80 
31.85 
31,90 
33.38 
33.42 
33.47 
33.52 
33,56 
33.61 
33.66 
33,70 
33,75 
33.79 
33,84 
33.89 
33.93 
33,98 
34,03 
34.70 
34.12 
34.27 
34,21 
34.25 
34,30 
34,35 
34.39 
34,44 
34.48 
34.53 
34,58 
34.62 
34.67 
34.71 
36,08 
36.13 
36.17 
36,21 
36.26 
36,30 
36,34 
36,39 
36.43 
36,47 
36,52 
36,56 
36,60 
36,64 
36,69 
36,73 
36.80 
36.81 
36.86 
36.90 
36.94 
36,98 
37,03 
37,05 
37,11 
37,15 
37,20 

5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9469 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9429 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9419 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9409 
8 
7 
6 
5 
4 
3, 
2 
1 
0 

0,9369 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9359 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
О 

0,9349 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

34,49 
34,55 
34,60 
34,66 
34,71 
34,76 
34,82 
34,87 
34.92 
34,98 
35,03 
35,09 
35,14 
35,19 
35,24 
35,29 
36.93 
36.98 
37,03 
37.09 
37.14 
37.19 
37.24 
37.29 
37.34 
37.39 
37.44 
37,49 
37,54 
37,59 
37,65 
37,70 
37,75 
37,80 
37,85 
37,90 
37.95 
38.00 
38.05 
38.10 
38.15 
38.20 
38.25 
38.30 
38.35 
38.40 
39.96 
40.01 
40.06 
40,10 
40,15 
40,20 
40,25 
40,30 
40,35 
40,40 
40.45 
40,49 
40,54 
40,59 
40,64 
40,69 
40,74 
40,79 
40,84 
40,89 
40.94 
40.99 
41,03 
41,08 
41,13 
41,18 
41,23 

41.33 
41.39 
41.45 
41,51 
41.57 
41,63 
41,69 
41.75 
41.81 
41.87 
41,93 
41,99 
42,05 
42,11 
42,16 
42,22 
44.03 
44.09 
44,15 
44,21 
44.26 
44,32 
44.37 
44,43 
44.48 
44,54 
44,60 
44,65 
44,71 
44.76 
44.82 
44.88 
44,93 
44,99 
45.04 
45.10 
45,15 
45,21 
45.27 
45,32 
45.38 
45,43 
45.49 
45.54 
45.60 
45.65 
47.34 
47.40 
47,45 
47.50 
47,56 
47.61 
47.66 
47,71 
47.77 
47,82 
47,87 
47,92 
47,98 
48,03 
48,08 
48,13 
48,19 
48,24 
48,29 
48,34 
48,40 
48,45 
48,50 
48.55 
48,60 
48,66 
48,71 

32,63 
32,67 
32.72 
32.77 
32,82 
32,86 
32,91 
32,96 
33,01 
33,05 
33,10 
33.15 
33.19 
33.24 
33,29 
33.33 
34,76 
34,80 
34.85 
34,89 
34.94 
34.98 
35.03 
35.07 
35,12 
35.16 
35.20 
35.25 
35,29 
35.34 
35,38 
35,42 
35,46 
35,50 
35,55 
35,60 
35.65 
35.69 
35.73 
35.78 
35.82 
35.86 
35,91 
35.95 
35.99 
36.04 
37,37 
37,41 
37,45 
37,49 
37,53 
37,58 
37,62 
37.66 
37.70 
37.74 
37.79 
37.83 
37.87 
37,91 
37,95 
38,00 
38,04 
38.08 
38,12 
38,16 
38.21 
38,25 
38,29 
38,33 
38,37 
38,41 
38,45 

Р зафатнина g во 100 
% % cm5 

m/m v/v 
2 39,81 47,18 37,24 
1 39,86 47,23 37,28 
О 39,91 47,29 37,32 

0,9339 41,42 48,92 38,62 
8 41,47 48,97 38,66 
7 41,52 49,02 38,70 
6 41,56 49,07 38,74 
5 41,61 49,12 38,78 
4 41,66 49,18 38,82 
3 41,71 49,23 38,86 
2 41,76 49,28 38,91 
1 41,80 49,33 38,95 
О 41,85 49,38 38,99 

0,9329 41,90 49,44 39,03 
8 41,95 49,49 39,07 
7 42,00 49,54 39,11 
6 42,05 49,59 39,15 
5 42,09 49,64 39,19 
4 42,14 49,69 39,23 
3 42,19 49,75 39,27 
2 42,24 49,80 39,13 
1 42,29 49,85 39,35 
О 42,34 49,90 39,39 

0,9319 42,39 49,95 39,43 
8 42,43 50,00 39,47 
7 42,48 50,05 39,5 i 
6 42,53 50,11 39,56 
5 42,58 50,16 39,60 
4 42,63 50,21 39,64 
3 42,68 50,26 39,68 
2 42,72 50,31 39,72 
1 42,77 50,36 39,76 
О 42,82 50,41 39,80 

0,9279 44,30 51,98 41,03 
8 44,35 52,03 41,07 
7 44,39 52,08 41,11 
6 44,44 52,13 41,15 
5 44,49 52,18 41,19 
4 44,53 52,23 41,23 
3 44,27 52,27 41,26 
2 44,62 52,32 41,30 
1 44,67 52,37 41,34 
О 44,71 52,42 41,38 

0,9269 44,76 52,47 41,42 
8 44,81 52,52 41,46 
7 44,86 52,57 41,50 
6 44,91 52,62 41,54 
5 44,95 52,67 41,57 
4 45,00 52,72 41,61 
3 45,05 52,77 41,65 
2 45,10 52,82 41,69 
1 45,14 52,87 41,73 
О 45,18 52,91 41,76 

0,9259 45,23 52.96 41,80 
8 45,28 53,01 41,84 
7 45,32 53,06 41,88 
6 45,37 53,11 41,92 
5 45,41 53,15 41,95 
4 45,46 53,20 41,99 
3 45,51 53,25 42,03 
2 45,56 53,30 42,07 
1 45,60 53,35 42,11 
О 45,65 53,40 42,15 

0,9219 47,07 54,88 43,32 
8 47,11 54,92 43,35 
7 47,16 54,97 43,39 
6 47,21 55,02 43,43 
5 47,26 55,07 43,47 
4 47,30 55,11 43,50 
3 47,34 55,16 43,54 
2 47,39 55,21 43,58 
1 47,44 55,26 43,62 
О 47,48 55,30 43,65 

Етанол 

зафатнина g во 100 
% m/m % v/v cm3 

2 
1 
0 

0,9309 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

9,9299 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9289 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9249 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9239 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9229 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

0,9209 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
О 

41,27 
41.32 
41.37 
42,87 
42,92 
42,97 
43,01 
43,06 
43,11 
43.15 
43,20 
43,25 
43,30 
43,34 
43,39 
43,44 
43,49 
43,54 
43,59 
43,64 
43.68 
43.73 
43,78 
43.82 
43.87 
43,92 
43,97 
44,01 
44,06 
44,11 
44.16 
44,20 
44,25 
45.69 
45.74 
45,78 
45.83 
45.88 
45.92 
45.97 
46,01 
46,06 
46,11 
46,15 
46,20 
46,24 
46,29 
46.33 
46.38 
46,43 
46,47 
46.52 
46,56 
46.61 
46,66 
46,71 
46.75 
46,80 
46.84 
46.89 
46.93 
46.98 
47,03 
47.53 
47,58 
47.62 
47,66 
47,71 
47.76 
47,80 
47.85 
47,89 
47.94 

48.76 
48,31 
48.86 
50.47 
50.52 
50.57 
50.62 
50.67 
50.72 
50.77 
50.82 
50.87 
50.92 
50,97 
51,02 
51,07 
51,12 
51,18 
51,23 
51,28 
51,33 
51,38 
51.43 
51.48 
51.53 
51.58 
51.63 
51.68 
51.73 
51.78 
51.83 
51.88 
51.93 
53.44 
53.49 
53.54 
53.59 
53.64 
53.68 
53,73 
53,78 
53,83 
53,88 
53,92 
53,97 
54,02 
54,07 
54,11 
54,16 
54,21 
54,26 
54,31 
54,35 
54,40 
54.45 
54.50 
54,54 
54,59 
54,64 
54.69 
54,73 
54,78 
54,83 
55,35 
55,40 
55,44 
55,49 
55,54 
55,59 
55,63 
55,68 
55,73 
55,78 

38,50 
38,54 
38,58 
39,84 
39,88 
39,92 
39,96 
40,00 
40.04 
40.08 
40.12 
40.16 
40,20 
40,24 
40,28 
40,32 
40.36 
40.40 
40.44 
40.48 
40.52 
40,56 
40,60 
40,64 
40,68 
40.72 
40,76 
40,80 
40,84 
40,88 
40,92 
40,95 
40,99 
42,18 
42,22 
42,26 
42,30 
42,34 
42.37 
42.41 
42.45 
42.49 
42.53 
42,56 
42,60 
42,64 
42.68 
42,71 
42.75 
42.79 
42.83 
42.87 
42.90 
42.94 
42.98 
43.02 
43.05 
43.09 
43.13 
43.17 
43,20 
43,24 
43,28 
43.69 
43.73 
43.76 
43.80 
43.84 
43.88 
43.91 
43.95 
43.99 
44.03 
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539. 
Врз основа на член 63 став 2 од Законот за девизното 

работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РОКОВИТЕ И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ИЗРАБОТ-
КА НА ПЛАНОВИ ЗА ПРИЛИВОТ И ОДЛИВОТ НА 
ДЕВИЗИ НА БАНКИТЕ ОВЛАСТЕНИ ЗА РАБОТИ СО 

СТРАНСТВО 

1. Банката овластена за работи со странство - членка 
на Меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен па-
зар (во натамошниот текст: овластената банка) и доставу-
ва на Народната банка на Југославија, на народната банка 
на републиката односно на народната банка на автоном-
ната покраина план за девизниот прилив и одлив во сог-
ласност со плановите и програмите за извоз и увоз на ор-
ганизациите на здружен труд - што се составени врз осно-
ва на податоците со кои располагаат организациите на 
здружен труд. 

План за приливот и одливот во конвертибилни деви-
зи овластената банка доставува месечно, тримесечно, по-
лугодишно и годишно, на образецот број 1, кој е отпеча-
тен кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел. 

Во планот за приливот и одливот на девизите се ис-
кажува целокупниот прилив во конвертибилни девизи по 
сите основи што на сметките на овластената банка ќе ги 
остварат организациите на здружен труд, други општес-
твени правни лица, граѓани и граѓански правни лица, како 

и девизниот прилив по основ на откуп на ефективни 
странски пари, странски чекови и кредитни писма. 

Покрај приливот на девизи на девизните сметки, ов-
ластената банка е должна во палнот за приливот и одли-
вот на девизи да ги внесе и сите новосклучени и неиско-
ристени стоковни кредити и други наменски кредити, што 
организациите на здужен труд ќе ги користат во плански-
от период. 

Во пранот за приливот и одливот на девизи се ис-
кажува одливот во конвертивилни девизи од девизните 
сметки на овластената банка заради плаќање на втасаните 
обврски по странските кредити и плаќање на организации-
те на здружен труд, општествените правни лица, граѓани-
те и граѓанските правни лица, како и девизниот одлив по 
основ на пренос на Народната банка на Југославија, по ос-
нов на неидентификуваниот прилив и пренос во соглас-
ност со одредбите на член 105 од Законот за девизното ра-
ботење. 

2. Планот за приливот и одливот на девизи на овлас-
тената банка ги опфаќа плановите на основните банки во 
составот на здружената банка како и плановите на основ-
ните банки за кои вршат работи со странство и работи на 
Меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен па-
зар. 

3. Износите во плановите за приливот и одливот на 
девизи се искажуваат во илјади САД долари, со тоа што 
пресметувањето се врши по средниот курс на 15 во месе-
цот кој му претходи на планскиот период. Износите во 
прегледот на извршувањето на приливот и одливот на де-
визи се искажуваат во илјади САД долари, со тоа што пре-
сметувањето се врши по средниот курс на последниот ден 
од планскиот период. 
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4. Овластените банки доставуваат полугодишно и го-
дишно планови за приливот и одливот на девизи најдоцна 
15 дена пред почетокот на планскиот период, а месечно и 
тримесечно - најдоцна 5 дена пред денот на почетокот на 
периодот за кој се пренесува план. 

5. Извештај за извршувањето на месечните планови 
за приливот и одливот на девизи овластените. банки се 
должни да им доставуваат на Народната банка на Југосла-
вија, на народната банка на републиката односно на на-
родната банка на автономната покраина до 15 во месецот 
за изминатиот месец. 

6. Со денот на влегувањето на оваа одлука во сила 
престанува да важи Одлуката за роковите и методологија-
та за изработка на планови за приливот и одливот на де-

визи на банките овластени за работи со странство 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/85). 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

О. бр. 67 
20 мај 1987 година 
Белград 

Претседател на 
Советот на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковиќ, с. р. 

(место и датум) Образец бр. 1 

П Л А Н 
НА ПРИЛИВОТ И ОДЛИВОТ ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ 

за 1987 год. 
(назив на овластената банка) (месец) 

(во ООО САД Ѕ) 

I. ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ 

A) ТЕКОВНИ ДЕВИЗНИ ТРАНСАКЦИИ 
1. Наплатен извоз на стоки за готово и на кредит 
2. Наплатен извоз на услуги и наплата по друга не-

стоковна основа за готово и на кредит 
3. Девизни дознаки од странство на сметки на граѓа-

ните и положена ефектива на сметка на граѓаните 
4. Наплатена активна камата 

Б) КРЕДИТНИ И ФИНАНСИСКИ ТРАНСАКЦИИ СО 
СТРАНСТВО 
1. Користење на нови финансиски кредити 

а) долгорочни и среднорочни 
б) краткорочни кредити и депозити 

2. Користење на нови стоковни и други наменски 
кредити: 
а) стоковни и комерцијални кредити 
б) наменски кредити на меѓународни организации 

3. Втасани побарувања по основ на давени финансис-
ки кредити на странство 

4̂  Девизен прилив на сметките на овластените банки 
по основ на сметката од член 100 ЗДР 

B) НЕИДЕНТИФИКУВАН ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ 
(ефектива, чекови и кредитни писма) 

В к у п н о : 

I - II -

ЗАБЕЛЕШКА: Курс: како што е наведено во Одлуката 

И. ДЕВИЗЕН ОДЛИВ 

Г) ТЕКОВНИ ДЕВИЗНИ ТРАНСАКЦИИ 
1. Плаќање на увоз на стоки за готово и на кредит 

- ликвидација на отворените акредитиви 
- готовински плаќања 

2. Плаќање на увозот на услуги и други плаќања по 
нестоковен основ 
- ликвидација на отворените акредитиви 
- готовински плаќања 

3. Девизни дознаки од сметките на граѓаните и под-
игната ефектива 

4. Плаќање на пасивната камата по странски кредити 

Д) КРЕДИТНИ И ФИНАНСИСКИ ТРАНСАКЦИИ СО 
СТРАНСТВО 
1. Плаќања втасани на име главнина по среднорочни 

и долгорочни кредити 
2. Плаќања втасани на име главнина по краткорочни 

кредити 
3. Девизен одлив од сметките на овластените банки 

по основ на сметките од член 100 на ЗДР 

Ѓ) ДЕВИЗЕН ОДЛИВ ПО ОСНОВ НА: 
1. Пренос на Народната банка на Југославија по ос-

нов на неидентификуван прилив (менувачи) 
2. Пренос во согласност со член 105 од ЗДР. 

В к у п н о : 

(Печат и потпис на овластено лице) 

; (А Ч- Б) - (Г -f Д ) ^ 

540. 
Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од За-

конот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ФРАКЦИО-
НИРАН КАМЕНЕН АГРЕГАТ ЗА БЕТОН И АСФАЛТ 

1. На задолжително атестирање подлежат следните 
видови на фракциониран каменен агрегат за бетон и ас-
фалт (во натамошниот текст: агрегат), и тоа: 

1) сепариран природен агрегат; 
2) сепариран дробен агрегат; 
3) мешан сепариран агрегат. 

2. На испитување за задолжително атестирање под-
лежат следните карактеристики на агрегати, и тоа: 

1) минеролошко-петрографскиот состав; 
2) состојките што ја спречуваат хидратацијата на це-

ментот; 
3) притисната цврстина на каменот, ако агрегатот се 

добива со дробење на камен; 
4) постојаноста на агрегатот или каменот на дејству-

вање на мраз; 
5) содржината на вкупниот сулфур и хлорид; 
6) зафатнинската маса на зрната; 
7) впивањето на вода; 
8) содржината на органските материи; 
9) формата на зрната; 
10) содржината на грутки на глината; 
И) содржината на трошливите-слаби зрна; 
12) содржината на лесните честички; 
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13) обвитканоста на површината на зрната; 
14) отпорноста против дробење и абење; 
15) зафатнинската маса во растурена и збиена состој-

ба; 
16) остатокот на лабораториското сито кое и одгова-

ра на горната номинална големина на фракцијата и пре-
минот низ лабораториското сито кое и одговара на долна-
та номинална големина на фракцијата (крупен агрегат); 

17) содржината на ситните честички; 
18) грануломртрискиот состав на ситниот агрегат; 
19) модулот на зрнестата на ситниот агрегат. 
3. Карактеристиките на квалитетот на агрегатот од 

точка 2 на оваа наредба се утврдени со следните југосло-
венски стандарди: 

1) со југословенскиот стандард JUS В.В2.010 - Сепа-
риран агрегат (гранулат) за бетон. Технички услови; 

2) со југословенскиот стандард JUS В.В3.100 - Каме-
нен агрегат. Фракциониран каменен агрегат за бетон и ас-
фалт. Основни услови на квалитетот; 

3) со југословенскиот стандард JUS U.E4.014 - Проек-
тирање и градње на патишта. Изработка на асфалтни бе-
тону Технички услови; 

4) со југословенскиот стандард JUS U.E9.021 - Асфал-
тон патишта. Технички услови за изработка на горни но-
севи слоеви од битуменизиран материјал по жешка по-
стапка; 

5) со југословенскиот стандард JUS U.E9.028 - Проек-
тирање и градење на патишта. Изработка на долен носеч-
ки слој од битуменизиран материјал по жешка постапка. 
Технички услови; 

4. Карактеристиките на агрегатот од точка 2 на оваа 
наредба се испитуваат со примена на методите утврдени 
во следните југословенски стандарди, и тоа: 

1) со југословенскиот стандард JUS В.В8.002 - Испи-
тување на природен камен. Испитување на постојаноста 
со употреба на раствор на натирум-сулфат; 

2) со југословенскиот стандард JUS В.В8.003 ^ Приро-
ден камен. Минеролошка-петрографска анализа; 

3) со југословенскиот стандард JUS В.В8.004 - Каме-
нен агрегат. Испитување на минеролошко-петрографски-
от состав; 

4) со југословенскиот стандард JUS В.В8^012 - Приро-
ден камен. Испитување на цврстината на притисок; 

5) со југословенскиот стандард JUS В.В8.029 - Каме-
нен агрегат. Определување на гранулометрискиот состав 
со метод на суво сеење; 

6) со југословенскиот стнадард JUS В.В8.030 - Каме-
нен агрегат. Определување на зафатнинската маса во рас-
турена и збиена состојба; 

7) со југословенскиот стандард JUS В.В8.031 - Каме-
нен агрегат. Определување на зафатнинската маса и впи-
вање на водата; 

8) со југословенскиот стандард JUS В.В8.034 - Каме-
нен агрегат. Определување на количината на лесните чес-
тички во агрегатот; 

9) со југословенскиот стандард JUS В.В8.036 - Каме-
нен агрегат. Определување на количината на ситните чес-
тички со метод на мокро сеење; 

10) со југословенскиот стандард JUS В.В8.037 - Каме-
нен агрегат. Определување на слабите зрна; 

11) со југословенскиот стандард JUS В.В8.038 - При-
роден и дробен каменен агрегат. Определување на 
содржината на грутките на шината; 

12) со југословенскиот стандард JUS В.В8.039 - Каме-
нен агрегат. Приближно определување на загаденоста со 
органски материи. Калориметриски метод; 

13) со југословенскиот стандард JUS В.В8.040 - Каме-
нен агрегат за бетон и малтер. Испитување на агрегатот 
загаден со органски материи; 

14) со југословенскиот стандард JUS В.В8.042 - Каме-
нен агрегат. Хемиско испитување на агрегатот за бетон и 
малтери; 

15) со југословенскиот стандард JUS В.В8.044 - При-
родни и дробени камени агрегати. Испитување на постоја-
носта спрема мраз со натриумсулфат; 

16) со југословенскиот стандард JUS В.В8.045 - Испи-
тување на природен камен. Испитување на природен и 
дробен агрегат со машината „Лос Ангелес"; 

17) со југословенскиот стандард JUS В.В8.048 - Каме-
нен агрегат. Определување на формата на зјрната со метод 
на клунесто мерило; 

18) со југословенскиот стандард JUS В.В8.04? - Каме-
нен агрегат. Определување на формата на зрната со метод 
на зафатнински коефициент; 

19) со југословенскиот стандард JUS В.В8.056 - Каме-
нен агрегат. Испитување на алкално-силикатната реактив-
ност со хемиска метод; 

20) со југословенскиот стандард JUS В.В8.057 - Каме-
нен агрегат. Испитување на алкално-силикатната реактив-
ност со метод со 'малтер призмички. 

5. Постапката за испитување на агрегатот од точка 1 
на оваа наредба заради издавање на атест се спроведува 
на следниот начин: 

1) мостри за испитување организацијата овластена за 
вршење работи на задолжителното атестирање на начи-
нот утврден со југословенскиот стандард JUS B.BO.OOl -
Природен камен. Земање мостри од камен и камени агре-
гати. 

2) бројот на мострите од една фракција на агрегатот 
што го зема и испитува овластената организација зависи 
од вкупното годишно производство на агрегатот, и изне-
сува: 

а) до 50 ООО t вкупно произведен агрегат - најмалку 
една мостра секои два месеца; 

б) над 50 ООО t вкупно произведен агрегат - најмалку 
една мостра месечно. 

3) за земање мостри се составува записник во кој се 
внесуваат следните податоци: 

а) фирма односно назив и седиште на производите-
лот; 

б) вид на агрегатот и број на мострите; 
в) место и датум на земањето мостри. 
Записникот за земањето мостри го потпишуваат пр-

етставниците на производителите и на овластената орга-
низација; 

4) на мострите земени во периодот од шест месеци 
овластената организација ги испитува: 

а) на една мостра карактеристиките на агрегатот ут-
врдени во точка 2 одредби под 1 од 19 на оваа наредба од 1 
ДО 19, 

б) на сите други земени мостри карактеристиките на 
агрегатот утврдени во точка 2 одредби под 16 до 19 на 
оваа наредба. 

5) производителот на агрегатот зема еднаш дневно 
мостри од секоја фракција на агрегатот од производство-
то и ги испитува следните карактеристики на агрегатот: 

а) остатокот на лабораториското сито што и одгова-
ра на горната номинална големина на фракцијата и прие-
мот низ лабораториското сито што и одговара на долната 
номинална големина на фракцијата (крупен агрегат); 

6) содржината на ситните честички; 
в) гранулометрискиот состав на ситниот агрегат; 
г) модулот на зрнестост на ситниот агрегат. 
Резултатите од своите испитувања производителот 

ги внесува во контролните книги или во картичките на 
квалитетот и е должен тие податоци да и ги достави ед-
наш месечно на овластената организација. Контролните 
книги или картичките на квалитетот ги потпишува лицето 
што го определил производителот на агрегатот. 

6. Статистички се обработуваат резултатите од испи-
тувањата на следните карактеристики на квалитетот на се-
која фракција на агрегатот: 

1) остатокот на лабораториското сито што и одгова-
ра на горната номинална големина на фракцијата и пре-
минот низ лабораториското сито што и одговара на до- ч 
лната номинална големина на фра?цијата (крупен агре-
гат); 

2) содржината на ситните честички; 
3) гранулометрискиот состав на ситниот агрегат; 
4) модулот на зрнестата структура на ситниот агре-

гат. 
Статистичка обработка на резултатите од испитува-

њето се врши во случаите кога овластената организација 
располага со најмалку шест резултати од испитувањето 
на карактеристиките на квалитетот на агрегатот. 

7. Статистичка обработка на резултатите од испиту-
вањето се врши на следниот начин: 

1) од расположливите податоци за секоја карактерис-
тика ̂ на квалитетот од точка 6 на оваа наредба се форми-
раат две групи податоци: Ni и N2. 
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2) групата Ni xi, si/ на големината m се состои од ре-
зултатите, на испитувањето што производителот го врши 
во текот на производството. 

3) групата N2 хг, ѕг на големинта т се состои од ре-
зултатите на испитувањата што ги врши овластената ор-
ганизација. 

4) за секоја од'групите Ni и N2 се определува аритме-
тиката средина х и стандардната девијација ѕ. 

За сите групи податоци Ni и N2, освен за групите што 
се однесуваат на карактеристиката на агрегатот дефини-
рана во точка 6 одредба под 3), на ,оваа наредба значајнос-
та на разликата на варијантите и на аритметичките среди-
ни за ниво на значајноста а ^ 0,01 се тестира на следниот 
начин: 

1) варијансите на тие групи се употребуваат со F-
-тест, според југословенскиот стандард JUS А. А2. 010 -
примена на статистичките методи. Статистичка обработ-
ка на податоци. Проблеми на оценувањето и тестирањето 
што се однесуваат на аритметичките средини и варијанси-
те. 

2) аритметичките средини на тие групи се споредува-
ат со t-тест, според југословенскиот стандард JUS А.А2. 
010 - примена на статистичките методи. Статистичка об-
работка на податоци. Проблеми на оценувањето и тести-
рањето што се ,однесуваат на аритметичките средини и ва-
ријансите. 

Ако разлика на варијансите и разлика на аритметич-
ките средини на групите ,Ni и N2 не се значајни, од сите 
елементи на тие групи се формира нова група Ni,2 што 
служи за оцена на сообразноста на карактеристиките на 
квалитетот на аѓрагатот. Елементите на новата група се 
распоредуваат по оној ред како што се земани мострите. 

Ако разликата на варијансите и на аритметичкитеЅ 
средини, односно разликата на варијансите или на арит-
метичките средини на групите Ni и N2 е значајна, сообраз-
носта на карактеристиките на квалитетот на агрегатот се 
оценува според групата Њ што мора да има најмалку 
шест елементи (мин. N2 - в). 

Сообразноста на карактеристиката на агрегатот во 
поглед на гранулометрискиот состав на ситниот агрегат 
се оцеува според истата група што е меродавна за оцена 
на, сообразноста на карактеристиките на агрегатот во по-
глед на модулот на зрнестост на ситниот агрегат. 

8. Статистичката обработка на резултатите од своите 
испитувања и испитувањата на производителите ја врши 
овластената организација. 

9. Ако, во периодот од шест месеци, овластената ор-
ганизација зема шест или повеќе мостри под една фракци-
ја на агрегатот и врши статистичка обработка на резулта-
тите од испитувањето фракција на агрегатот усогласенос-
та на карактеристиките на квалитетот задоволува ако се 
исполнети следните услови: 

1) ако најмногу 16,67% од вкупниот број на резулта-
тите од испитувањето на меродавната група за оцена на 
сообразноста на карактеристиката на квалитетот на фрак-
цијата на агрегатот не ги задоволува условите на квалите-
тот пропишани во точка 3 на оваа наредба; 

2) ако меродавната група за оцена на сообразноста на 
карактеристиката на квалитетот на фракцијата на агрега-
тот е NI,2, СО тоа што на секои 10 последовни резултати од 
испитувањето, најмногу три резултати од испитувањето 
можат да не ги задоволат условите на квалитетот пропи-
шани во точка 3 на оваа наредба. 

3) резултатите од испитувањето на карактеристиките 
на агрегатот од точка 2 одредби под 1 до 15, на оваа на-
редба да ги задоволуваат условите на квалитетот пропи-
шани во точка 3 на оваа наредба. 

Ако во период од шест месеци, овластената организа-
ција утврди дека резултатите од испитувањето на една ка-
рактеристиката или повеќе карактеристики на агрегатот 
наведени во точка 2 одредби под I до 15, на оваа наредба 
не ги задволуваат условите на квалитетот пропишани со 
оваа наредба, повторно ги испитува тие карактеристики, 
на две новоземени мостри од агрегатот. Мострите се зема-
ат според одредбите на оваа наредба, во растојанија што 
не се помали од осум часови производство на агрегатот и 
од еден цел ден. 

Фракцијата на агрегатот го задоволува условот од 
точка 9 одредба под 3) на оваа наредба, ако резултатите 
од^испитувањето, на две новоземени мостри на ^акција-

та, ги задоволуваат условите на квалитетот пропишани во 
точка 3 на оваа наредба. N 

10. Ако во период од шест месеци овластената орга-
низација зема и испитува три до пет мостри од една фрак-
ција на агрегатот, контролата на сообразноста на каракте-
ристиките на квалитетот на фракцијата на агрегатот се 
врши врз основа на резултатите од испитувањето на тие 
мостри. 

Фракцкјата на агрегатот задоволува во поглед на со-
образноста на карактеристиките на квалитетот ако се ис-
полнети следните услови: 

1) ако од три резултати од испитувањето на каракте-
ристиките на квалитетот наведени во точка 2 одредби под 
16 до 19 на оваа наредба сите да ги задоволуваат условите 
на квалитетот пропишани во точка 3 на оваа наредба; 

2) ако од четири односно пет резултати од испитува-
њето на карактеристиките на квалитетот наведени во точ-
ка 2 одредби од 16 до 19, на оваа наредба најмногу еден да 
не ги задоволува условите на квалитетот пропишани во 
точка 3 на оваа наредба; 

3) ако резултатите од испитувањето на карактеристи-
ките на агрегатот наведени во точка 2 одредби од 1 до 15, 
на оваа наредба ги задоволуваат условите на квалитетот 
пропишани во точка 3 на оваа наредба. 

Ако во период од шест месеци овластената организа-
ција утврди дека резултатите од испитувањето на една ка-
рактеристика или повеќе карактеристики на агрегатот од 
точка 2 одредби од 1 до 15, на оваа наредба не ги задово-
луваат условите на квалитетот пропишани со оваа наред-
ба, таа повторно ги испитува тие карактеристики според 
точка 9. на оваа наредба. 

11. Ако резултатите од испитувањето на мострите од 
фракцијата на агрегатот ги задоволуваат пропишаните ус-
лови на квалитетот со ова наредба, овластената организа-
ција составува извештај за испитувањето и издава атест за 
квалитетот на фракцијата на агрегатот, во согласност со 
точка 9 односно точка 10 на^ваа наредба. Важењето на 
атестот е шест месеци. 

За сите фракции на агрегатот од став 1 на оваа точка 
се издава заеднички атест. 

12. Ако во текот на периодот од шест месеци овласте-
ната организација утврди дека фракцијата на агрегатот не 
ги задоволува условите на квалитетот пропишани со оваа 
наредба, должна е за тоа писмено да го извести произво-
дителот и Сојузниот завод за стандардизација. 

13. За агрегат од новоизградени постројки, атест 
може да се издаде дури по завршените испит)деања на ка-
рактеристиките на агрегатот од точка 2 одредби 1 до 15 
на оваа наредба и тоа на една мостра и карактеристиките 
на квалитетот јна агрегатот наведени во точка 2 одредби 
под 1 до 19, на оваа наредба и тоа на три мостри. . 

Мострите за испитување можат да се земаат во рас-
тојанија од осум часа на производство и не помали од 
еден цел ден. 

Фракцијата на агрегатот задоволува во поглед на 
усогласеноста на карактеристиките на квалитетот, ако се 
исполнети условите наведени во точка 10 на оваа наредба. 

14. Ако производителот со непрекинато производ-
ство произведе помала количина на агрегати (до 1^.000 то-
ни), атест може да се издаде по извршените испитувања на 
сите карактеристики на квалитетот на агрегатот точка 2 
одредби под 1 до 19, на оваа наредба на една мостра и ис-
питувања уште најмалку на една мостра на агрегатот во 
поглед на карактеристиките дадени во точка 2 одредби 
под 16 до 19 на оваа наредба. 

Ако сите резултати од испитувањето ги задоволуваат 
условите на квалитетот определени со југословенските 
стандарди наведени во точка 3 на оваа наредба, овластена-
та организација составува извештај за испитувањето и из-
дава атест за испитаната количина агрегати. 

15. Извештајот за испитувањето на карактеристиките 
на агрегатот содржи: 

1) фирма односно назив и седиште на овластената ор-
ганизација; 

2) идентификациони податоци за производот; 
3) податоци за производителот; 
4) датум на земањето мостри; 
5) податоци за периодот во кој е извршена контрола; 
6) податоци за југословенсктие стандарди според кои 

е извршено испитувањето; 
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7) резултати од испитувањето; 
8) број на издадениот атест; 
9) заклучок со образложение; 
10) податоци за местото и датумот на испитувањето. ' 
Извештајот за испитувањето од став 1 на оваа точка 

мора да биде заверен со печат и со потпис на овластениот 
работник на организацијата овластен на работите на за-
должителното атестирање. 

Овластената организације е должна да чува еден при-
мерок од издадениот атест и извештај за испитувањето од 
став 2 на оваа точка најмалку три години од денот на из-
давањето. ' , 

16. Производот за кој е издаден атест, производите-
лот мора да го означи со атестен знак според Наредбата 
за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 4/79 и 31/81) при што под атестниот 
знак мораат да се наоѓаат буквената и бројчената ознака. 

Буквената ознака (V.V) се однесува на групата и под-
групата на југословенските стандарди на кои им припаѓа-
ат производите о точка 1 на оваа наредба, а бројната озна-
ка е двоцифрена шифра на овластената организација. 

Означувањето со атестен знак се врши на придружни-
от документ со секоја пратка на агрегатот, со печатен 
атестен знак или налепница со атестен знак, при што голе-
мината В од точка 4 на Наредбата за изгледот и употреба-
та на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79 и 
31/81), изнесува 25 mm. 

17. За атестирање на производите од точка 1 на оваа 
наредба може да се овласти организација на здружен труд 
која в“о поглед на опременоста и стручните квалификации 
на работниците ги исполнува следните услови: 

а) да располага со долунаведената опрема, и тоа со: 
1) вага со капацитет.од 500 g, прецизност 0,1 g; 
2) вага до 5 kg, прецизност 1 g; 
3) вага до 20 kg; 
4) аналитичка вага до 250 g; 
5) гарнитура на сита според југословенскиот стан-

дард JUS В.В8. 029; 
б) гарнитура на сита според југословенскиот стан-

дард JUS В.В8. 036; 
7) гарнитура на сита и решета според југословенски-

от стандард JUS В.В8. 045; 
8) сушилница до НО 0С; 

. 10) песочни и водени бањи; 
9) електрична печка за жарење до? 1 ООО 0С; 
И) калап и набивач според југословенскиот стандард 

JUSB.B8. 031; 
12) калапи од 40 mm х 40 mm х 160 mm според југо-

словенскиот стандард JUS В.В8. 022; 
13) клунесто мерило според југословенскиот стан-

дард JUS В.В8. 004; 
14) прибор за определување на трошните зрна според 

југословенскиот стандард JUS В.В8. 037; 
15) машина „Лос Ангелес" според југословенскиот 

стандард JUS В.В8. 045; 
16) садови за зафатнина од 1,5, 10 и 30 dm3 и со прач-

ка според југословенскиот стандард JUS. В.В. 030; 
17) пикнометри со зафатнина од 50 до 2 ООО cm3; 
18) садови за сушење го потопување на мостри; 
19) микроскоп според југословенскиот стандард JUS 

В.В8. 003; 
20) прибор за изработка на миркоскопски препарати 

според југословенскиот стандард JUS В.В8.003; 
21) машина за режење на камен спроед југословенски-

от стандард JUS В.В8.012; 
22) преса според југословенскиот стандард JUS 

В.В8.012. 
6) за работи на задолжителното атестирање да има 

работници со следните стручни квалификации: 
1) ако е в“о прашање работник кој раководи со испиту-

вање на агрегат - дипломиран инженер на градежништво 
или дипломиран инженер по геологија или дипломиран 
инженер по Технологија со најмалку десет години работно 
искуство на работи на испитувањето на градежниот мате-
ријал; 

2) ако се во прашање стручни работници: 
- - дипломиран инженер по градежништво или дипло-

миран инженер по геологија со најмлаку пет години ра-
ботно искуство, на работи на испитувањето на градежниот4 

материјал; 

- дипломиран инженер по технологија или дипломи-
ран инженер по хемија со најмалку пет години работно ис-
куство на работи на испитувањето на градежниот матери-
јал; 

- лаборант по хемиска струка; 
- лаборант по градежна или индустриска струка. -
18. Овластената организација е должна според одред-

бите на оваа наредба да ја изврши контролата на квалите-
тот на производите од точка 1 на оваа наредба и да издаде 
атест со извештај за испитувањето во рок од 15 дена, од 
денот на земањето мостри односно од завршувањето на 
периодот на испитувањето. 

19. Првиот атест за агрегатот, по влегувањето во си-
ла на оваа наредба, овластената организација може да му 
го издаде на производителот според постапката од точка 
13 на оваа наредба. 

20. Ораа наредба влегува во сила по.истекот на девет 
месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

Бр. 07-93/39 
19 јануари 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

541. 
Врз основа на чл. 43 и 52 од Законот за стандардиза-

цијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80У, ди-
ректорот на Сојузниот завод за стандардизација издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СПОРТСКА ОПРЕМА И 
РЕКВИЗИТИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО 
ПРОМЕТ САМО АКО СЕ СНАБДЕНИ СО ГАРАНТЕН 
ЛИСТ И СО ТЕХНИЧКО УПАТСТВО И ЗА НАЈМАЛО-
TO ТРАЕЊЕ НА ГАРАНТНИОТ РОК И РОКОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДЕНО СЕРВИСИРАЊЕ ЗА ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Спортска опрема и реквизити, што во смисла на 
член 43 став 2 и член 51 од Законот за стандардизацијата, 
организациите на здружен труд можат да ги пуштаат во 
промет на југословенскиот пазар само акб се снабдени со 
гарантен лист и техничко упатство и за кои мораат да би-
дат утврдени гарантниот рок и рокот обезбеден за серви-
сирање, се: 

1) спортска опрема и реквизити што имаат својство 
на механизам; 

2) составни делови на спортската опрема и реквизи-
тите што имаат својство на механизам. 

2. Гарантниот рок од точка 1 на оваа наредба за 
спортска опрема и реквизити, како и нивните составни де-
лови не може да биде пократок од една година. 

3. Гарантниот рок од точка 1 на оваа ,наредба за 
спортска опрема и реквизити, како и за нивните составни 
делови почнува да тече со денот на продажбата на произ-
водите на мало. 

4. Рокот обезбеден за сервисирање од точка 1 на оваа 
наредба за спортска опрема и реквизити, како и нивните 
составни делови не може да биде пократок од пет години. 

5. Давателот на гаранција односно овластениот сер-
вис е должен да изврши услуга на одржување или поправ-
ка на спортската опрема и реквизитите, како и на нивните 
составни делови од точка 1 на оваа наредба во рок од 45 
дена од денот на приемот на барањето за извршување на 
таа услуга. ^ 

6. Оваа наредба ќе се применува на спортската опре-
ма и реквизитите, како и на нивните составни делови од 
точка 1 на оваа наредба што ќе се произведат односно уве-
зат од денот на влегувањето во сила на оваа наредба. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи одредбата под 18) точка 1 ,од Наредба-
та за определување на производите што можат да се пуш-
таат во промет само ако се снабдени со гарантен лист, со 
,техничко упатство и со список на овластените сервиси и за 
најмалото траење на гарантниот рок за тие производи 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78). 
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8. Оваа наредба влегува во сила по истекот на трие-
сет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ“. 

% 

Бр. 07-93/88 
21 април 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завод за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, с. р. 

I 

542. 
Врз основа на член 9 став 3 од Законот за Установата 

за одржување на внатрешните пловни патишта („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 50/74 и 17/81), во согласност со сојуз-
ниот секретар за финансии, Сојузниот комитет за сообра-
ќај и врски донесува 

ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА 'БЕЗБЕДНОСТ 

НА ПЛОВИДБАТА НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ 
ПАТИШТА 

1. Во Тарифата за користење објекти за безбедност на 
пловидбата на внатрешните пловни патишта' („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 53/82, 42/84, 40/85 и 45/86) во точка 8 
во одредбата под 1 бројот: „3,43" се заменува со бројот: 
„7", а бројот: „15,96" - со бројот: 

Во одредбата под 2 бројот: „4,69" се заменува со бро-
јот: „9" а бројот: „21,23" - со бројот: „42". 

2. Оваа измена влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 2239/4 
6 мај 1987 година 
Белград ' 

Претседател на 
Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски^ , 
Мустафа Пљакнќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 186 од Деловникот на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/84 и 
29/86), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИ-

ЈАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА СЛИВОТ НА РЕКАТА 
ВАРДАР 

Се разрешува од должноста директор на Дирекцијата 
за уредување на сливот на реката Вардар Ѓорѓе Влашки, 
поради заминување во пензија. 

На именованиот му престанува работниот однос на 
30 април 1987 година. 

С.п.п. бр. 550 
21 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 245 став3 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен , 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ v 

Се назначува за потсекретар во Сојузниот извршен 
совет д-р Љубан Путник, советник на генералниот секре-
тар на Сојузниот извршен совет. 

С.п.п. бр. 551 
21 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕРКЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се назначува за амбасадор во Сојузниот секретаријат 
за надворешни работи Тихомир Кондев, порано на 
дожноста извршен секретар на ЦК СК на Македонија. 

ш. 

С.п.п. бр. 552 
21 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 224 став 1 од Законот за основите 
на системот, на државната управа и,за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

Се назначува за амбасадор во Сојузниот секретаријат 
за надоврешни работи Бранко Тинтор, советник на сојуз 
ниот секретар за надворешни работи. 

С.п.п. бр. 553 
21 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се назначува за амбасадор во Сојузниот секретаријат 

за надоврешни работи Роналд Стрелец, порано на 
должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на 
СФРЈ на Куба. 

С.п.п. бр. 554 
21 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 

Се назначува за помошник на претседателот на Со-
јузниот комитет за наука и технологија д-р Јосиф Лоза-
новски, вонреден професор на Економскиот факултет во 
Прилеп. 

С.п.п. бр. 557 
21 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
став 3 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се назначува за советник на генералниот секретар на 

Сојузниот извршен совет Драгољуб Василевиќ, самостоен 
советник во Генералниот секретаријат на Сојузниот из-
вршен совет. 

С.п.п. бр. 555 
21 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с. р. 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
Се назначува за амбасадор во Сојузниот секретаријат 

за надворешни работи Анте Илиќ, порано на должноста 
извонреден и ополномоштен амбасадор на СФРЈ во Вене-
цуела. 

С.п.п. бр. 556 
21 мај 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседат-ел, 
Јанез Земљарич, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

534. Уредба за измени на Уредбата за издатоците за 
патни и други трошоци што на сојузните орга-
ни на управата и на сојузните организации им 
се признаваат во материјални трошоци 997 

535. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
формирање Комисија за заштита и унапреду-
вање на човековата средина 997 

536. Правилник за измени на Правилникот за оште-
тувањата на организмот по основ на кој воени-
от инвалид има право на патничко моторно 
возило и за видот на моторното возило 997 

537. Правилник за Југословенските стандарди за 
друмски возила 998 

538. Правилник за методите на земање извадоци и 
методите за вршење на хемиски и физички ана-
лизи на какао-зрно, какао-производи, пробо-
ди слични на чоколада, бонбонски производи, 
крем-производи, кекс и производи сродни на 
кексот 998 

539. Одлука за роковите и методологијата за изра-
ботка на планови на приливот и одливот на де-
визи на банките овластени за работи со стран-
ство 1025 

540. Наредба за задолжитено атестирање на фракци-
ониран каменен агрегат за бетон и асфалт 1026 

541. Наредба за определување на спортска опрема и 
реквизити што можат да се пуштаат во промет 
само ако со снабдени со гарантен лист и со тех-
ничко упатство и за најмалото траење на га-
рантниот рок и рокот на обезбедено сервисира-
ње за тие производи - 1029 

542. Измена на Тарифата за користење на објектите 
за безбедност на пловидбата на внатрешните 
пловни патишта 1030 

Назначувања и разрешувања 1030 
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