
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ4' изле-
гува во издание на српскохрватски 
односно хрватскосрпски словенечки, 
македонски, албански и унгарски Ја-
зик. - Огласи според, тарифата -
Жиро-сметка каЈ Службата па опште-

ственото книговодство 60802-603-1125 

Четврток, 3 мај 1973 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 25 ГОД. XXIX 

345. 

Врз основа на член 175 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и 
Уставниот амандман IX точка 1 став 2, Сојузната 
скупштина, на седницата на Соборот на народите 
од 30 март 1973 година и на седницата на Просвет-
но" културниот собор од 23 април 1973 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ 
НА ФЕДЕРАЦИЈАТА СПРЕМА АРХИВОТ ЗА РА-

БОТНИЧКО ДВИЖЕЊЕ 

1. Престануваат правата и обврските на феде-
рацијата спрема Архивот за работничко движење. 

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

Сојузна скупштина 

АС бр. 789 
24 април 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Претседател 
на Просветно-културниот Претседател 

собор, на Соборот на народите, 
д-р Авгуштин Лах, с. р. Мика Шпиљак, с. р. 

346. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 
23 од Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ 

1. Цените односно надоместоците за здравстве-
ни услуги што постоеле на 31 декември 1972 година 
можат да се зголемат до височина што ќе ја утврди 
,извршниот совет на републиката односно 'изврш-
ниот совет на автономната попкраина или органот 
што тој ќе го одреди. 

Цените односно надоместоците утврдени во сми-
сла на став 1 од оваа точка ќе се применуваат за 
периодот од 1 јануари до 31 декември 1973 година. 

2. Како цени односно надоместоци што -постоеле 
на 31 декември 1972 година се сметаат цените утвр-
дени врз основа на точка Зн на Одлуката за макси-
мирани на цените на сите производи и услуги 

Цена на овој број е 6 динари. -
Претплатата за 1973 година изнесува 
270 динари - Редакција' Улица Јо-
вана Ристика бр 1 Пошт фах 226 -
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво В51-885: Служба за претплата 
651-732: Комерцијален сектор 651-671: 

телекс 11756 

(;,Службен лист на СФРЈ", бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72, 
12/72, 17/72, 19/72, 24/72, 26/72, 28/72, 30/72, 31/72, 
35/72, 38/72, 54/72,и 60/72). 

Цените односно надоместоците формирани спо-
ред став 1 на оваа точка можат да се применуваат 
за периодот од 1 јануари до 31 декември 1972 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 141 
26 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

347. 

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член-
ов од Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/72 и 35/72), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИ-
МИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА СИТЕ ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 

1. Во Одлуката за максимирање на цените' за 
сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 8/73, 17/73, 21/73 и 23/73) по точка 1д се додаваат 
две нови точки, кои гласат: 

„1 ѓ. Организациите на здружениот труд што вр-
шат ветеринарни услуги можат да ги зголемат 
своите постојни цени на тие услуги според поблис-
ки мерила, критериуми и услови што ќе ги одреди 
надлежниот орган на републиката односно на ав-
тономната покраина. 

1е. Призводителските организации на здруже-
ниот труд можат да ги формираат своите продажни 
цени за производите од злато и од други благород-
ни метали (сребро, паладиум, платина) според усло-
,вите на пазарот, и тоа за: 

1) спомен златници, јубиларни златници, медал-
јони и сл.; 

2) накит, украсна стока и сл.; 
3) лабораториски садови и прибор; 
4) забно злато и замена за забно злато (ауропал 

и сл.); 
5) други полупроизводи од благородни метали 

(лим, ленти, жици, аноди, течно злато, злато во 
прав и сл.). 

Поблиски објасненија за тоа за кои индустриски 
производи од став 1 на оваа точка можат да се фор-
мираат цените според условите на пазарот дава, по 
потреба, Сојузниот секретаријат за пазарот и це-
ните." 
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2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. п. бр. 142 
26 април 1973 година 

. Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. 

348. 

Врз основа на член 26 точка 2 од Законот за 
здравствената исправност на животните намирници 
и на предметите од општа употреба („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 71/72), сојузниот секретар за труд и 
социјална политика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ХЕМИСКИ 
АНАЛИЗИ И СУПЕРАНАЛИЗИ НА ПРОИЗВОДИ 

ОД МЕСО, МАСТ И МАСЛО 

Член 1 
Хемиските анализи и суперанализи на мостри 

на производи од месо, маст и масло се вршат според 
методите што се пропишани со овој правилник. 

Член 2 
Како производи од месо, во смисла на овој пра-

вилник, се подразбираат производи од месо на до-
биток за колење предвидени во Правилникот за 
квалитетот на производите од месо („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 42/66 и 27/68). 

Како масти "и масла, во смисла на овој правил-
ник, се подразбираат масти к масла предвидени ЕО 
Правилникот за квалитетот на масти и маслото од 
растително потекло, маргаринот, мајонезот, шеќерот 
и другите сахариди, слаткарските производи, медот, 
какао-производите и производите слични на чоко-
лада („Службен лист на СФРЈ" бр. 19/63, 2/64, 1/67 
и -27/71). 

Член 3 
Хемиските анализи и суперанализи на мостри 

на производи од месо (освен маст) опфаќаат: 
1) одредување на вода; 
2) одредување на целокупните белтачини; 
3) одредување на чистите белтачини; 

% 4) одредување на маст; 
5) одредување на натриум хлорид; 
6) одредување на нитрати; 
7) одредување на нитрити; . 
8) докажување на кондензирани фосфати; 
9) одредување на млеко во прав; 
10) одредување на скроб; 
11) докажување на вештачко бојосување. 

Хемиските анализи и суперанализи на мостри 
на масти и масла опфаќаат: 

1) испитување на одржливоста; 
2) одредување на вода и испарливи состојки; 
3) одредување на вода според температурата на 

заматувањето; 
4) одредување на нечистота (немасни состојки), 

сапонификациониот број, слободните масни' кисели-
ни, пероксидниот број, јодниот број, неосапунетите 
материи, Bomer-овиот број на диференцијата, Reic-
hert-Meisal-овиот и Ро1еnѕке-овиот број, Kirschner-
-овиот број, бројот на путерната киселина, на ни-
келот (во хидрогенизирани масти), на 'точката на 
топењето на маста и одредување на антиоксидан-
сите; 

5) докажување на антиоксидансот; 
6) разликување на растителните и животински-

те масти. 

Член 4 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за по-
стапката за вршење хемиски анализи и суперана-
лизи на производи од месо, маст и масло („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 8/68). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".-

Бр. 825 
13 март 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за труд и социјална политика, 

Вуко Драгашевиќ, с. р. 

ХЕМИСКИ МЕТОДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ 
НА ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО 

1. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВОДАТА 

П р и б о р : 
Алуминиумски или стаклени чанчиња за мерење, 
со пречник од 5 cm, височина 2 5 до' 3 cm, со капак 

П о с т а п к а : 
Чанчињата со капакот пред употреба се" сушат 
најмалку еден час на 105оС, се изладуваат во екси-
катор и се одмеруваат (± 0,0001 g). Во нив брзо се 
ставаат 3 до- 5 (± 0,001 g) промешана иситнета 
мостра, која со помош на" стаклено стапче што по-
еднолично се распрострува по дното на чаначето, 
се покрива со капакот и веднаш се мери (± 0,000 g). 
Чунчињата се ставаат во сушница со косо поставен 
капак и се сушат на 105оС два до три часа. По 
заглушеното сушење чанчињата се покриваат со 
својот капак се изладуваат во ексикаторот и се ме-
рат. По 30 минути сушењето се повторува додека 
не се постигне константна тежина (односно додека 
кај масните производи не се јави зголемување на 
тежината). 

Ако е потребно, поради составот на продуктите 
(висока содржина на масти и др), може да се упо-
треби сушење со додаток на песок. 

П р и б о р : 
1) чанче како горе, со кусо стаклено стапче кое на 

едниот крај е сплескано 
2) со хлороводородна киселина измиен" и изжарен 

песок 

П о с т а п к а : 
Чанчето со 20 до 30 g песок и со стапчето, како 
горе, претходно се суши и се одмерува. Во чанчето 
се ставаат околу 3 до 5 g (± 0,001 g) приготвена мо-
стра, се измешуваат со песокот со помош на стап-
чето и се сушат во сушница на 105оС до констан-
тна тежина, како што е, наведено ка ј горната по-
стапка. 

Хемиските анализи и суперанализи на мостри 
на производи од месо, маст и масло, заради испи-
тување на нивната здравствена исправност, се вр-
шат според Хемиските методи за испитување на 
производи од месо, односно според Хемиските мето-
ди за испитување на масти и масла, што се отпеча-
тени кон овој правилник и се негов составен дел. 
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2. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕЛОКУПНИТЕ БЕЛТА-
ЧИНИ 

А. Макро-постапка 

П р и б о р : 
1) гасни пламеник или електрично решо 
2) апарат за дестилација според Kjeldahl 
3) тиквичка според Kjeldahl од 500 ml 
4) тиквичка според Erelenmeyer од 250 ml 
5) пергаментна хартија (без азот) или целофан 
6) бирета од 50 ml, 2 парчиња 
7) пипети градуирани од 25, 30 и 50 ml 
8) стаклени куглички 

Р е а г е н с и : 
1) концентрирана сулфурна киселина (d=l,84) 
2) кристален купри сулфат 
3) калиум сулфат 
4) 33%-тен раствор на натриум хидроксид 
5) 1%-тен етанолен раствор на фенолфталеин, или 

лакмусова хартија 
6) 0,25 n-сулфурна киселина 
7) 0,25 n-раствор на натриум хидроксид 
8) 0,1'%-тен етанол ен раствор на метил црвено или 
' индикатор според Tashiro (в. ка ј полумикропо-

стапка) 
9) парафин 

10) парафинско масло или октил-алкохол 
Сите хемикалии мораат да бидат без азот, што се 
утврдува со слеп опит. Евентуалниот потрошок на 
киселина за амонијак во употребените хемикалии, 
кој нормално не изнесува повеќе од ОД до 0,2 ml 
0,25 n-сулфурна киселина, се зема како коректура 
при пресметување на азотот во мострата. 

П о с т а п к а : 
Ако мострата е наполно хомогена, доволно е 1 до 
1,5 g (± 0,001 g), што брзо се одмерува на претход-
но тарирано парченце пергамент хартија или цело-
фан, во големина 6 X 6 cm. Одмерената мостра се 
завиткува во пергаментната хартија или целофан 
и се спушта -во тиквички според Kjeldahl, се дода-
ва 1 g бакар сулфат, 10 g калиум сулфат, 30 ml 
концентрирана сулфурна киселина и 1 до 2 стак-
лени куглички или искршоци од порцелан. Ако ма-
сата силно се пени, може да се додаде неколку кап-
ки октил-алкохол или парафинско масло. Се заг-
рева во дигестор со често мешање, во по(четкот на 
слаб пламен кој постепено се засилува, додека ма-
сата наполно не појаглени и стане течна. -Кај по-
голема одмерена количина и ако соржината на. 
маста е висока, потребно е за време на спалувањето, 
кога значителен дел од киселината ќе отпари, да 
се додаде дополнително уште сулфурна киселина. 
Содржината во тиквичката и по ѕидовите не смее 
да стане сува, зашто настапуваат загуби на азот. 
Се загрева со вриење, додека течноста не стане би-
стра и светлозеленосина. 

Кога тиквичката ќе се излади, внимателно ќе се 
додадат 300 ml дестилирана вода, 2 капки раствор 
на фенолфталеин или лакмусова хартија, вишок 
од 33%-тен раствор на натриум хидроксид по ѕидо-
вите на тиквичката (според употребената количина 
на сулфурна киселина), парченце парафин, за да се 
спречи пенење, ќе се спои веднаш-со ладилото, ќе 
се измеша и подложи на дестилација, откако прет-
ходно ќе се стават во Ерленмаеровата тиквичка 25 
до 50 ml 0,25 n-сулфурна киселина и 2 до 3 капки 
раствор на метил црвено. „ 
По завршената дестилација се титрира вишокот на 
ставената сулфурна киселина со 0,25. n-раствор на 
натриум хидроксид. Може да се употреби и Tashiro-
-ов индикатор. 

В. Полумикро-постапка 

(односно комбинација на микро и полумикро-по-
стапка) 

П р и б о р : 
1) тиквичка одморна од 100 ml 
2) пипета од 10 ml, 2 парчиња 
3) пипета градуирана од 10 ml 
4) тиквичка според Erlenmeyer од 100 ml 
5) микро-апаратура според Parnas-Wagner или сли-

чна 
6) микро-бирета од 10 ml, по можност автоматска со 

шише 

7) куглички стаклени 

Р е а г е н с и : 
1) концентрирана сулфурна кисел рина (d = 1,84) 
2) кристален купри сулфат 
3) калиум сулфат 
4) 30%-тен растворена натриум хидроксид (d = 1,33) 
5) 1%-тен етанолен раствор на фенолфталеин 
6) индикатор според Taishiro: 4 дела на 0,1'%-тен 

етанолен раствор на метил црвено и" 1 Дел од 
0,1%-тен етанол раствор на метилен сино се из-
мешуваат и се чуваат во темнсГ шише, најмногу 
3 месеци. Промената на бојата од зелена во вио-
летова односно модра е многу лесно уочлива 

7) 0,02 n-раствор на сулфурна или хлороводородна 
киселина се подготвува со разредување на ОД 
п-раствор со свежа изварена и изладеиа дести-
лирана вода 

8) заситен раствор на борка киселина (приближно 
3,5%-тен раствор) 

П о с т а п к а : 
Кога на начинот опишан во макро-постапката мос-
трата е спа лена, растворот квалитативно ќе - се 
пренесе во одмерната тиквичка од 100 ml Kjeldahl-
-овата тиквичка неколку пати ќе се измие со дести-
лирана вода (без азот), која исто така ќе се до-
даде во одморната тиквичка, ќе се дополни скоро 
до ознаката и ќе се промеша. Кога ќе се излади до 
собната температура, ќе се дополни до ознаката и 
ќе се промеша. За дестилација ќе се земе аликво-
тен дел (според големината на одмерената количи-
на и очекуваната содржина на азот). На пример, 
10 ml ќе се пренесат во апарат за дестилација спо-
ред Parnas-Wagner преку инката над тиквичката 
за дестилација. Инката ќе се измие трипати со по 
2 до 3 ml вода, потоа ќе се додадат 1 капка раствор 
на фенолфталеин и 10 ml 30%-тен раствор на нат-
риум хидроксид, ќе се затвори со штипка гумената 
цевка под инката и ќе и се отвори проод на воде-
ната пара. Во тиквичката според Erlenmeyer која 
служи како п р е т е ж о к , ќе се одмерат 10 ml заситен 
раствор на борна киселина. Предложокот ќе се по-
стави на стакло така што дестилационата цев-
ка од апаратот да биде нурната во киселината. 
Потоа ќе се пушти вода низ кондензаторот и започ-
нува греење на тиквичката за развивање на воде-
ната пара. Од моментот кога започнала дестилаци-
јата, се дестилира 5 минути, потоа ќе се спушти 
предложокот, а дестилакцијата ќе продолжи уште 2 
до 3 минути. Цевката ќе се измие со малку вода, 
тиквичката ќе се симне од стативот и растворот на 
амониум борат веднаш се титрира од микробирета-
та со 0,02 n-раствор на сулфурна или хлороводо-
родна киселина, до промената на бојата. 

По завршената дестилација ќе се прекине греењето 
на водата, па при изладувањето на апаратурата по-
ради создавање вакуум дестилационата тиквичка 
ќе се испразни во реципиент, така што таа пак да 
биде готова за следната анализа. При употреба на 
друга апаратура се постапува на соодветниот Да-
ипи, 
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С м е т к а : 
1 ml 0,25 п-киселИна му одговара на 3,50 mg 

азот 
1 ml 0,02 n-киселиНа му одговара на 0,28 mg 

азот 
Содржина (на сурови) белтачини = N X 6,25, од-
носно соодветен друг фактор за специјални случаи. 
Употребените фактори за пресметување задолжи-
телно треба да се наведат. 

3. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЧИСТИ БЕЛТАЧИНИ 

П р и б о р : 
1) чаша од 200 ml 
2) цилиндри градуирани од 25 ml, 2 парчиња 
3) инка 0 околу 8 cm 
4) пипети од 25 ml, 2 парчиња 
5) друг прибор како за нормално определување на 

азот според Kjeldahl 

Р е а г е н с и : 
1) раствор на купри сулфат: 60 g кристален купри 

сулфат (CuS04 ' 5Н2О) ќе се растворат во 1 литар 
^ вода -

2) раствор на натриум хидроксид: 12,5 g натриум 
хидроксид ќе се растворат во 1 литар вода 

3) 10%-тен раствор на калиум феро цијанид 
4) 10%-тен раствор на бариум хлорид -
6) сите други реагенси што се наведени при опре-

делувањето на азот според Kjeldahl 

П о с т а п к а : 
Околу 50 g (±. ОД g) месо или преработки се ису-
шуваат толку што да можат да се иситнат (да ми-
нуваат низ сито со отвори од 1 mm). Вака исушена-
та материја се одмерува, за да можат добиените 
резултати да се пресметаат на оригиналната мос-
тра, 1 до 2 g (± 0,001 g) од'исушената материја се 
преваруваат во чаша со 30 ml вода и се држат уште 
натамошни 10 минути во водена бања. Потоа се до-
даваат 25 ml раствор на купри сулфат и со ме-
шање 25 ml раствор на натриум хидроксид. При 
тоа се создава зеленикав талог алкални соли од 
белтачини. Се остава да се слегне, талогот, па теч-
носта над талогот внимателно ќе се одлее, а талогот 
неколку пати се декантира со вода и најпосле се 
пренесува на филтер-хартија. Талогот на филтерот 
се исплакнува со жешка вода додека филтратот не 
даде негативна реакција на бакар со калиум феро 
цијанид, или на сулфурна киселина со бариум хло-
рид. Употребената филтер-хартија мора да биде 
без азот, што се утврдува со слеп опит. Наполно 
измиена филтер-хартија со талогот се пренесува 
во Kjeldahl-овата тиквичка, се додаваат 25 ml кон-
центрирана сулфурна киселина и натаму се поста-
пува како обично/според Kjeldahl-овата метода. 

С м е т к а : 
При^ пресметувањето содржината на чисти белта-
чини во оригиналната мостра мора да се земе пред-
вид загубата на тежината при претходното сушење. 
Содржината на азот односно белтачини се пресме-
тува на начинот како што е наведено при опреде-
лувањето на целокупните белтачини. х 

4. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАСТА 

А. Според Weibull и Stoldt 

П р и б о р : 
1) апарат според Soxhlet од 150 до 200 ml 
2) чаша од 200 ml , 
3) инка 0 12 до 15 cm 
4) сатно стакло 0 околу 10 cm, 2 парчиња 
5) цилиндар градуиран од 100 ml, 2 парчиња 
6) стаклено стапче 
7) филтер-хартија 0 27 cm 

Р е а г е н с и : 
1) концентрирана хлороводородна киселина (d=l,19) 
2) петрол-етер со точка на вриење 50 до 70оС 

П о с т а п к а : 
5 до 10 g (± 0,01 g) мостра (односно толкава коли-
чина на мостра што содржината на маста во одме-
рената мостра да не премине 2 g) се одмеруваат 
во чаша од 200 ml и се загреваат 15 минути со 100 
ml вода и 60 ml концентрирана хлороводородна ки-
селина во вриежна водена бања при повремено ме-
шање. Потоа, со мешање со стаклено стапче, се 
загреваат на азбестна мрежа до вриење, се покри-
ваат со сатно стакло и се оставаат полека да ври-
јам додека белтачините не се растворат наполно, за 
што е потребно околу половина час. Уште врела 
течноста се разредува со врела вода со која се из-
мивува сатното стакло, па веднаш се филтрира низ 
набрчкана навлажена филтер-хатрија 0 27 cm. Ос-
татоците на филтерот грижливо се исплашуваат со 
врела вода со која4 претходно се измила чашата во 
која се варело, додека филтратот повеќе не дава 
реакција на хлор-јони. Со завршената филтрација 
и кога водата добро се исцедила, се собира фил-
тер-хартијата заедно со маста, се става на сатното 
стакло на кое порано е положен двоен слој од фил-
тер-хартија и се суши 2 до 4 часа на 105оС. Потоа 
филтер-хартијата со маста, заедно со подметнатата 
филтер-хартија се става директно во екстрактор 
на Soxhlet-овиот апарат. Сатното стакло се изми-
нува со петрол-етер што се влева во Soxhlet-овиот 
апарат. Екстракторот на апаратот потоа се спо-
јува со кондензаторот и со тиквичката, која прет-
ходно со неколку стаклени куглички е сушева 1 
час на 105оС и одмерена. Од горната страна на кон-
дензаторот, со помош на мала инка, се влева во 
апаратот толку петрол-етер што екстракторот да 
се наполни и преку тегличката да се прелее во 
тиквичката. Потоа се налева уште петрол-етер до 
половината од височината на тегличката. Големи-
ната на тиквичката и екстракторот мораат да би'-
дат во таков однос што целокупната количина на 
растворувачот да не зазема волумен поголем од 
3/4 од волуменот на тиквичката. Потоа низ конден-
заторот се пушта доста силен млаз вода, што па-
рата од петрол-етер наполно да се кондензира, би-
дејќи инаку настануваат големи загуби во пет-
рол-етер. Ако се случи тоа, па не остане доволно 
петрол-етер за циркулација/мора од него уште да 
се додаде. 

Јачината на загревањето се регулира така што кон-
дензираните капки на петрол-етер да паѓаат со так-
ва брзина што одвај да можат да се бројат, но пет.. 
рол-етерот не треба да тече во непрекинлив млаз. 
Се екстрахира 2 до 3 часа. По завршената екстрак-
ција петрол-етерот се одестилира на водена бања, 
тиквичката потоа се суши 1 час на 105оС, што обич-
но е доволно за да се постигне константна тежина, а 
тоа се контролира со повторно сушење по половина 
час. Сушењето може да се забрза ако тиквичката 
се суши во лежечка положба и ако за време, на 
сушењето од тиквичката се истера парата на пет-
рол-етер ср гумена дувалка. По ладењето во екси-
каторот тиквичката се одмерува и се пресметува 
процентот на маста. 

Б. Според Grossfeid 

П р и б о р : 
1) тиквички според Erlenmeyer од 50, 100 и 250 ml 
2) цилиндар градуиран од 25 ml 
3) инка за одвојување од 200 ml 
4) пипети од 25 и 100 ml 
5)винка 0 5 cm 
6) повратен кондензатор, куглест или спирален 
7) продупчено сатно стакло 
8) станиол 
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Р е а г е н с и : 
1) трихлоретилен (може да биде технички). Мора 

на водена бања наполно да испари и да има ка-
рактеристична миризба, без остра и боцкава ми-
ризба - на распадни продукти. 

2) концентрирана хлороводородна киселина (d = l,19) 
или разредена сулфурна киселина (1+1). 

П о с т а п к а : -
Околу 10 g (± 0,01) за анализа подготвена мостра 
се одмеруваат на тарирано станиолно ливче и се 
пренесуваат (со, станиолот) во тиквичка од 250 ml. 
Се додаваат 20 ml концентрирана хлороводородна 
киселина, па при повремено мешање се греат на 
мал пламен, додека белтачините наполно не се ра-
зорат, а излачената маст плива на: површината. 
Разурнувањето е завршено кога во течноста повеќе 
не пливаат парченца ткиво. Грлото на тиквичката 
може да се покрие со пресвртена чаша, а може да 
се грее со повратен кондензатор. Пресно месо по-
лесно се разурнува ако наместо хлороводородна ки-
селина се земат 20 ml смеса од еднакви делови вода 
и концентрирана сулфурна киселина. Во тој случај 
потребно е по разурнувањето да се додадат 20 ml 
вода, за да и се намали густината на настанатата 
течност, која мора за натамошната р.абота да биде 
помала од густината на трихлоретиленот. 
Кога смесата ќе се излади на собна температура, 
со пипета ќ се додават точно 100 ml трихлорети-
лен. Потоа тиквичката се спојува со повратниот 
кондензатори По варење од 10 минути се изладува, 
не симнувајќи го кондензаторот, на собна темпера-
тура. Потоа смесата се прелева во инка за одвоју-
вање. Кога слоевите ќе се одвојат, се филтрира 
долниот (трихлоретиленски) слој непосредно низ 
филтер-хартија ( 0 6 до 8 cm) во Erlenmeyer-овата 
тиквичка од 100 ml низ продупчено сатно стакло, 
за да се спречи испарувањето на трихлоретиленот. 
Од бистриот филтрат се измеруваат со пипета точно 
25 ml во исушена и одмерена (± 0,0001 g) Erlen-
meyer-ова тиквичка од 50 ml. Наместо одмерување 
со пипета, трихлоретиленог може да се измери 
со одмерна тиквичка од 25 ml. Во тој случај одмор-
ната тиквичка мора по испразнувањето 2 до 3 пати 
да се измие со по 3 до 5 ml трихлоретилен, кој исто 
така и се додава на одмерената количина на трихлор-
етилен во Erlenmeyer-овата тиквичка. Трихлоре-
тиленот -на водена бања се предестилира или испа-
рува до сува состојба или со директно греење ско-
ро до суво, претпазливо, да не загори маста, а потоа 
уште се суши 1 час во сушница на 105оС. По ладе-
њето во ексикатор се измерува. 

С м е т к а : 
Ако е работено според горната постапка, т. е. ек-
страхирано со 100 ml, а маста определена од 25 ml 
трихлоретиленски екстракт, тогаш 

100 91а 
содржина на маста е = X . 

g . 22,75-а 
каде што е: 
а = одмерена тежина на остатокот од 25 ml три-

хлоретиленски екстракт 
g = одмерена количина 
0,91 = просечна специфична тежина на животин-

ската маст 
Употребената метода за определување на 
маста, треба посебно да се наведе. 

5. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАТРИУМ ХЛОРИДОТ  
СПОРЕД VOLHARD 

П р и б о р : 
1) тиквичка според Kohlrausch или одмерна тик-

вичка од 200 ml 
2) чаша од 100 ml 
3) пипети градуирани од 5 и 10 ml 
4) пипета од 20 ml 

5) тиквичка според Erlenmeyer од 200 ml 
6) тиквичка според Erlenmeyer од 250 ml со шлај-

фувана затка 
7) бирета од 50,ml 2 парчиња 
8) инка 0 7 cm 

Р е а г е н с и : 
1МД n-раствор на сребро нитрат: 16,987 g AgNOe 

р. а. во 1000 ml раствор. Наполно сува AgN03 се 
добива со сушење на 220оС за четвртина час 

2) ОД раствор на'калиум или амониум роданид: око-
лу 0,72 g KCNS или околу 7,61 NH4 CNS во 100 ml 
раствор. Точниот титар се определува со тит-
рирање со ОД-n-AgNOs според Volhard ' 

3) Ш/о-тна азотна киселина 
4) стар 
5) заситен раствор на амониум фери сулфат 

(NH4)2S04 - Fe(S04)s - 24ЊО 
6) раствор според Carrez: 

I. 15%-тен раствор на калиум феро цијанид: 150 g 
KiFe (CN)e - Њ О во 1000 ml 

II. 30%-тен раствор на цинк сулфат: 300 g 
ZnS04 ' 7ЊО во 1000 ml 

П о с т а п к а : 
Околу 10 g (± 0,01 g) што повеќе иситнета мостра 
се измешуваат во мало наше со малку вода, се пре-
несуваат во тиквичка од 200 ml според ^Kohlrausch 
(тиквичка со проширено грло) или — во недостиг 
на иста - во обична одмерна тиквичка, и се до-
дава уште вода со која се измива чашето (вкупно 
околу 100 ml вода). Тиквичката се става во зов-
рена водена бања и во текот на четвртина час по-
често се меша. Кога тиквичката ќе се излади, се 
таложат баласните материи со по It) ml раствор 
според Carrez I и И, се дополнува до 200 ml и се 
промешува. Кога Ќе се слегне талогот, се филтрира 
низ набрчкана филтер-хартија. Првите неколку ml 
филтрат се отфрлаат, 20 ml наполно бистар фил-
трат (= 1 g мостра) се сипат со пипета во Erlen-
meyer-овата тиквичка од 250 ml со шлајфувана зат-
ка, се додаваат 10 ml 10%-тна азотна киселина, 25 до 
50 ml точно одмерен ОД п- раствор на сребро нитрат 
(според очекуваната содржина на сол, бидејќи мора 
да биде во вишок), и 5 ml етер. Се промешува и, 
кога течноста ќе се разбистри, се додаваат 5 ml 
раствор на амониум фери сулфат, а вишокот на 
сребро нитрат се ретитрира со ОД n-раствор на ка-
лиум или амониум роданид, додека не се појави по-
стојана црвеникава боја. Според потрошената ко-
личина на сребро нитрат се пресметува количи-
ната на натриум хлоридот. 

" 6. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НИТРАТИТЕ 

П р и б о р : 
1) тиквичка одморна од 200 ml 
2) цилиндар градуиран од 200 ml 
3) цевка според Hehner или Nessler од 100 ml, 2 пар-

чиња 
4) цилиндар од неутрално стакло од 50 ml, 2 пар-

чиња 
5) тиквички според Erlenmeyer од 100 и 200 ml 
6) инка 0 5 до 6 cm, 2 парчиња 
7) чанче порцеланско 0 6 до 8 cm 
8) пипети градуирани од 1, 2, 5, 20 и 25 ml 
9) пипети од 10 и 50 ml 

Р е а г е н с и : 
1) 25%-тен раствор на натриум карбонат 
2) раствор на бруцин, свежо приготвен: 0,25 g бру-

цин се раствора во 100 ml концентрирана сул-
фурна киселина, која мора да биде без азотна 
киселина 

3) 0,01%-тен стандарден раствор на калиум нитрат: 
ОДО g KNОз се раствора во 1000 ml вода 

4) 5%-тен раствор на сублимат (жива /II/ хлорид) 
5) 2%-тна хлороводородиа киселина 
6) 10%;-тна сулфурна киселина 
7) карбамид (уреа) 
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П о с т а п к а : 
10 g (± 0,01 g) приготвена мостра се ставаат во од-
морна тиквичка од 200 ml, се додаваат 150 ml вода 
и 6 капки 25%-тен раствор на натриум карбонат и 
се промешува. Со често маткање се става да стои 
еден и пол час, Потоа се дополнува со вода до 
200 ml, пак се промешува и се филтрира. 
Во филтратот се определува приближната содржина 
на нитратот, за да може за конечното определување 
да се направи потребно разредување, кое не смее 
да содржи повеќе од 1 mg KNOa во 10 ml. Еднакви 
волумени, на пр. 10 ml екстракт од месо и 10 ml 
0,01'%-тен раствор на калиум нитрат се измешуваат 
во цилиндри од 50 ml, секој одделно со двојна ко-
личина раствор на бруцин. Ако екстрактот од месо 
е посилно бојосан од растворот на калиум нитрат, 
тогаш екстрактот мора да се разреди толку што да 
содржи помалку нитрат од растворот за спореду-
вање. 
Потоа 50 ml (евентуално разреден) екстракт од месо 
се измешуваат со ист волумен смеса од еднакви 
делови 5%-тен раствор на сублимат и 2'%-тна хло-
роводородна киселина. Се филтрираат низ двојна 
квантитативна филтер-хартија, 10 ml бистар фил-
трат се мешаат во порцеланско чанче четвртина 
минута со 20 ml раствор на бруцин и потоа се пре-
леваат во Hehner-овиот цилиндар во кој се наоѓаат 
70 ml вода. Истото тоа се прави со растворот на 
калиум нитрат, кој се влева во друг Hehner-ов ци-
линдар. Растворите во цилиндрите се промешуваат 
и, кога ќе престанат да излегуваат меурчиња воз-
дух, се испуштаат од цилиндарот со посилно бо-
јосан раствор толку што обата раствора да имаат 
еднаква боја, кога се гледаат одозгора. Од п р о п е а -
ната височина на столбот на растворот на калиум 
нитратот се пресметува содржината на калиум ни-
трат во екстрактот од месо и се пресметува на месо. 
Ако мострата содржи HHTpntn, овие претходно мо-
раат да се разорат (бидејќи исто така реагираат со 
бруцин). 15 ml филтрат (по таложење на белтачи-
ните) се варат со 2 ml 10'%-тна сулфурна киселина 
и 0,3 g карбамид додека да престанат да излегуваат 
азотните оксиди. Се изладуваат, се дополнуваат до 
20 ml, а во 10 ml се определуваат нитратите како 
што е опишано. 

7. ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА НИТРИТИТЕ 

П р и б о р : 
1) тиквички одмерни од 100 и 200 ml 
2) пипети градуирани од 1, 5, 10 и 25 ml 
3) инка 0 6 до 8 cm 
4) пипети од 10 и 2.0 ml 
5) тиквички според Erlenmeyer од 100 ml 

Р е а г е н с и : 
1) заситен раствор на боракс — N a a B ^ 4 10 Њ О 
2) раствор според Carrez II: 300 g Цинк сулфат — 

ZnS04 - 7 ЊО во 1000 ml вода 
3) разреден амонијак: 1 дел 25%-тен раствор на 

NH:j се измешува со 4 дела Бода 
4) околу 0,1 n-хлороводородна киселина: 8,6 ml 

концентрирана хлороводородна киселина во 
1000 ml вода 

5) реагенс според 'Griess: 
I. 0,6 g сулфанилна киселина и 20 ml ледена 

оцетна киселина се дополнуваат со вода до 
100 ml 

II. 0,0ft g алфа-нафтил-амин се изваруваат три-
пати со по 10 ml вода и се филтрираат. Фил-
тарот, со додаток на 20 ml ледена оцетна ки-
селина, се дополнува со вода до 100 ml и се 
остава во добро затнато мрко шише во тем-
нина. 
Реагенсот се подготвува непосредно пред у-
потребата со мешање на еднакви делови I 
и II. 

П о с т а п к а : 
10 g (± 0,01 g) добро хомогенизиран мостра се од-
меруваат ,во одмерна тиквичка од 200 ml, се дода-
ваат 5 ml заситен раствор на боракс и околу 150 ml 
врела вода, добро се промешуваат и се загреваат 
15 минути во зоврена водена бања. Потоа веднаш 
се додава, со маткање, капка по капка 1 ml од 
Carrez-овиот раствор II, добро се изладува — маста 
мора да биде наполно стврдната — се дополнува со 
вода до ознаката и се филтрира. (Ако е потребно, 
течноста повеќе пати се става на филтер). 
20 ml бистар филтрат се одмеруваат со пипета во 
одмерна тиквичка од 100 ml, се додаваат едно по 
друго 25 ml разреден амонијак и 10 ml ОД п-хло-
роводородна киселина (редоследот на додатоците 
мора безусловно да се одржи) и се дополнуваат со 
вода до 100 ml. 10 ml од овој раствор се пипетираат 
во тиквичка според Erlenmeyer од 100 ml, се из-
мешуваат со 10 ml реагенс според Griess и се оста-
ваат да стојат 15 минути затнато на собна темпе-
ратура. Интензитетот на бојата на црвениот реакци-
о н и раствор се мери во фотометар со примена на 
филтерот Ѕ 53, или на спектрофотометар кај 530 
милимикрони. 
Калибрационата крива изработена под овие услови 
со чист NaNO.2 ги даде екстинкционите вредности 
наведени во следната табела: 

Калибрациопа крива со NaN02 

10 ml раствор на мостра + 10 ml реагенс според 
Griess. Мерење: 15 минути по додавањето на реа-
генсот. Филтер: Ѕ 53 
d = дебелина на слојот во cm 

Е 
(n g NaN02) 10 ml конечен раствор — 

d 
1 0,028 
2 0,059 
5 0,155 

10 0,307 
20 0,598 
30 0,903 
40 1,150 
50 1,405 

Помеѓу наведените вредности при читањето е из-
вршена линеарна интерпелација. 

8. ДОКАЖУВАЊЕ НА КОНДЕНЗИРАНИТЕ 
ФОСФАТИ 

П р и б о р : 
1) тријалник 0 15 cm, со толчник 
2) инка 0 10 cm 
3) чадха од 50 ml 
4) прибор за хроматографија на хартија 
5) хартија за хроматографирање Ѕ.и Ѕ.2040 b. gl, 

или Whatman бр. 1 

Р е а г е н с и : 
1) Растворувач: се измешуваат 70 ml изопропанол, 

20 ml 20'%-тна трихлороцетна киселина, 0,3 ml 
25%-тен амонијак и 10 ml вода. Бидејќи изопро-
панолот брзо испарува, се препорачува реаген-
сот да се приготвува секој ден свеж 

2) Раствор за развивање I: 15 g кристален амониум 
молибдат се растворуваат во 100 ml вода и се 
влеваат во 100 ml азотна киселина (d=l,2) 

3) Раствор за развивање II: 0,05 g бензидин се рас-
творуваат при лесно загревање во 5 ml ледена 
оцетна киселина. Растворот се разредува со 
вода до 100 ml, па потоа се додаваат 10. ml кон-



(Четврток, 3 мај 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 2.5 - Страна 8-17 

центриран амонијак. (Бензидинот делумно ис-
кристализира, но растворот наспроти тоа е добро 
применлив за развивање). 

4) цврста трихлороцетна киселина 

П о с т а п к а : -
50 g иситнета мостра се истриваат во тријалник со 
околу 10 g цврста трихлороцетна киселина и — ако 
е потребно - со малку вода. Добиениот раствор се 
филтрат, а бистриот филтрат се употребува за 
влезно хроматографирање. При таков начин на 
работа времето на патувањето трае околу 2 часа. 
Потоа ,хроматограмот се исушува со топол воздух 
и се натопува со раствор за развивање I. По тоа 
хроматограмот се суши на собна температура, до-" 
дека повеќе не се чувствува боцкава миризба на 
азотна киселина. Фосфатите се појавуваат како 
жолти дамки, кои по прскањето со раствор за раз-
вивање II се бојосуваат интензивно сино. Присут-
ните ортофосфати се појавуваат веднаш зад фрон-
тот на растворувачот, додека разни кондензирани 
фосфати се запираат во меѓупросторот. 

9. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СКРОБОТ 
(според Grossfeld) 

П р и б о р : 
1) справа за филтрирање: во цевче за филтрирање 

најпрво се става малку стаклена волна и се при-
тиснува со стапче. Потоа со отстранување со по-
мош на водена шмукалка преку неа се става 
слој азбест. Така подготвената цевка се прицврс-
тува со помош на продупчена затка на доволно 
широка Erlenmeyer-ова тиквичка така што со нај-
голем дел да е во тиквичката. За филтрирање 
може да се употребува и цевка со залеана по-
розна стаклена плочичка („Јена" 1G3). 

2) тиквичка од 100 ml 
3) одморна тиквичка од 100 ml 
4) повратен кондензатор 
5) инка 0 6 cm 
6) сатно стакло 
7) полариметар 

Р е а г е н с и : 
1) 8%-тен етаполен раствор на калиум хидроксид 
2) 96%-тен етанол 
3) 25%-тна хлороводородна киселина 
4) инфузориска земја 

П о с т а п к а : 
25 g (± 0,01 g) што повеќе иситнета мостра ќе се 
прелијат во тиквичка од 100 ml со околу 50 гџ! 
8%-тен етанолен раствор на калиум хидроксид и 
се загреваат на водена бања со повратен конденза-
тор и при почесто мешање се додека сите делови 
на месото и маста не се растворат, кое понекогаш. 
трае и по неколку часа. Потоа содржината на тик-
вичката ќе се прелив во наведената справа за фил-
трирање и се пушта да прокапе. Тиквичката се ис-
плакнува со 96'%-тен етанол, кој исто така се налева 
во цевката за филтрирање. Нерастворениот скроб 
мошне бргу седиментира, а течноста над него е во 
жолтотемна боја. Цевката се покрива со сатно 
стакло, а тиквичката се става на водена бања така 
што филтратот полека да врие. Се пушта да про-
капе што подобро течноста, а на талогот се 
налева чист етанол. Додавањето на етанол се 
повторува се додека капките што минуваат не 
бидат наполно безбојни. Кога етанолот наполно 
прокапал, цевката се вади и се става на одмерна 
тиквичка од 100 ,ml. Скробот се прелева со 25%-тна 

хлороводородна киселина и се промешува со стак-
лено стапче. При тоа слојот на филтерот (ако не е 
употребен филтер со порозна плочичка) се расце-
пува односно пробива, така што целокупната содр-
жина на цевката да премине во тиквичката. Потоа 
цевката уште се измива со хлороводородна кисели-
на. Во тиквичката се става на врв од нож инфузо-
риска земја, се дополнува со 25%-тна хлороводо-
родна киселина до ознаката, се промешува и се 
филтрира низ сув филтрат. Бистриот филтрат се 
полариметрира во цевка од 200 mm (или 100 mm). 
Според опишаната постапка секој кружен степен" 
одговара на 0,99% скроб, ако се полариметрира во 
цевка од 200 mm. 

З а б е л е ш к а : 
Ка ј колбасите што содржат крв често се забележу-
ва дека е тешко точно да се прочита степенот на 
поларизацијата. иако растворот е проѕирен, што е 
секако предизвикано со разградните продукти од 
хемоглобинот. Но бидејќи степенот на скршнува-
њето на скробот е мошне висок, филтратот може 
да се разреди со хлороводородна киселина во оној 
обем кој е потребен за да може да се чита, што при 
пресметувањето Се зема во предвид. 

10. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЛЕКОТО ВО ПРАВ 
(од содржината на лактоза) 

П р и б о р : 
1) чаша од 100 ml, 2 парчиња 
2) тиквичка одмерна од 200 ml, 2 парчиња 
3) инка од 6 до 7 cm 0 , 2 парчиња 
4) тиквичка според Erlenmeyer од 200 ml, 2 парч. 
-5) цилиндар градуиран од 150 до 250 ml 
6) филтер-чапче стаклено G4 
7) песок 
8) пипети градуирани од 1,5 и 10 ml 
9) бирета од 50 ml 

Р е а г е н с и : 
1) 10%-тен раствор на- калиум феро цијанид 
2) раствор на цинк 'сулфат, ладно заситен 
3) раствор според Fehling I и И 
4) 24%-тна сулфурна киселина: 1 волумен сулфур-

на киселина + 4 волумена вода 
5) 20%-тен раствор 'на калиум јодид 
6) 0,1 n-раствор натриум тиосз^лфат 
7) 1'%-тен раствор на скроб 

П о с т а п к а : ' 
10 g (± 0,01 g) добро иситнет производ се измешу-
ваат во мала чаша со околу 10 g песок и со толку 
вода што да настане ретка каша која без загуба се 
пренесува во одмерна тиквичка/ од 200 ml и се до-
полнуваат со вода до ознаката. Тиквичката се матка 
5 минути и потоа се става во зоврена водена бања 
10 минути, сметајќи од моментот кога' водата поч-
нала повторно да врие. 
За време на загревањето тиквичката неколку пати 
ќе се проматка. Потоа бргу се изладува под млаз 
вода, и се филтира. 150 ml од филтратот се ставаат 

- во друга одмерив тиквичка од 200 ml, се додаваат 
5 ml 10%-тен раствор на калиум фероцијанид и 
1 ml ладно заситен раствор на цинк сулфат, се до-
полнуваат со вода до 200 ml и се промешуваат. 
По четвртина час се филтрираат. Во филтратот се 
определува лактозата според Fehliing и се пресме-
тува на оригинална материја. Содржината на лак-
тоза ќ одговара на двојната количина на прав од 
обрано млеко. 
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11. ДОКАЖУВАЊЕ НА ВЕШТАЧКО БОЈОСУ-
ВАЊЕ 

(Во вода растворливите бои според Spath) 

П р и б о р : 
1) Soxlet-ов апарат за екстракција 
2) чаша или чанче од 100 до 150 ml 
3) инка од 6 до 8 cm 0 
4) безмасча волна (екстрахирана со етер) 

Р е а г е н с и : 
1) петрол-етер (од ниска точка на вриење) 
2) 5%-тен раствор на натриум салицилат 
3) 10%-тна сулфурна киселина 
4) етанол 
5) етер 
6) песок, измиен со хлороводородна киселина и из-

жарен 

П о с т а п к а : 
30 до 50 g иситнета мостра се измешуваат со малку 
исчистен песок, се сушат во гилза за екстракција 
во сушница 1 до 2 часа на 100оС, а потоа во Soxhlet-
-овиот апарат се ехстрахираат со петрол-етер. Од 
екстрахираниот остаток во гилзата се отстранува 
со загревање заостанатиот петрол-етер, а остатокот 
се пренесува во чаша, се прелева со потребна ко-
личина 5%-тен раствор на натриум салицилат и, 
мешајќи го почесто со стаклено стапче, се загрева 
на водена бања i час Екстрактот уште топол се 
филтрира и, по потреба, уште еднаш на ист начин 
се титрира со малку натриум са лици л ат и се фил-
трира во прв филтрат Ако филтратот биде жолто 
бојосан, значи дека производот не содржел вештач-
ки бои. Ако филтратот биде црвено бојосан, треба 
да се закисели со сулфурна киселина, да се дода-
дат неколку влакна безмасна волна и да се загрева 
на водена бања 1 час. Волната прво се пере со вода, 
а потоа со етанол и етер Бојосана волна докажува 
присуство на вештачка боја. 

Неопходно е црвено бојосан екстракт да се испита 
со волна, бидејќи самото бојосување на екстрактот 
уште не е доказ дека производот бил вештачки 
бојосан. 
Ако се испитува само обвивката на колбаси, не е 
потребно претходно сушење, туку иситнетата обвивка 
се екстрахира непосредно со петрол-етер. Ако е по-
требно да се определи која вештачка боја е упо-
требена, се в р ш и натамошно определување со хро-
матографија на хартија. 

ХЕМИСКИ МЕТОДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА 
МАСТ И МАСЛО 

1. ИСПИТУВАЊЕ НА ОДРЖЛИВОСТА НА МАСТА 

Мостри на маст од 50 g се ставаат во стаклени 
чанчиња (височина 5 до 10 cm) и се оставаат во 
сушница шг980С (± 0,1оС) се додека пероксидниот 
број на маста не ја премине определената вредеост. 
Најчесто мострите се оставаат во сушница додека 
пероксидниот број на маста не биде 5. Порастот на 
пероксидниот број се следи со определување на пер- -
оксидот во определени временски интервали, нај-
често секои 5 часови. Времето во часови што е по-
требно за да остане маста во сушница на 980С, за 
да се постигне вредноста на пероксидниот број кој 
се бара, се зема како стабилитет на маста. 

Посебно внимание при работата треба да се обр-
не на чистотата на чаначињата во кои се става 
маста, на тој начин да се избегне секое евенту-
ално забрзување или забавување на оксидацијата 

на маста поради присуство на други материи кои, 
ако се наоѓаат и во траги, можат да влијаат врз 
резултатот. 

Особено се препорачува да се применува оваа 
метода при стабилизација на маста, каде што со 
определување на одржливоста пред и по додавање 
на антиоксиданс може да се испита неговото анти-
оксидационо дејство. 

2. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА. ВОДАТА И ИСПАРЛИ-
ВИТЕ СОСТОЈКИ 

Метода за определување па водата и испарливите 
состојки во сушница на 100 до 105оС 

П р и б о р : 
1) сад за мерење од стакло или алуминиум, во 

пречник од 40 до 50 mm и во височина од 20 до 
30 mm 

2) ексикатор 

3) сушпица (електрична со терморегулатор) 

П о с т а п к а : 
Садот за мерење пред мерењето се суши во суга-
ница 30 минути на температура од 100 до 10боС, се 
из л а дува во ексикатор и точно се измерува негова-
та тежина. 
Во овој сад се измеруваат 3 до 5 g добро промешана 
мостра од масло или маст PI се сушат на температура 
од 100 до 105оС во тек од 30 минути/ се разладуваат 
во ексикатор и се мерат Постапката на сушењето 
се повторува, со таа разлика што следните сушења 
на мострата се вршат по 15 минути, се додека раз-
ликите помеѓу две мерења едноподруго не бидат по-
мали од 0,005 g. Ако по едно од последните мерења 
се зголеми тежината, за пресметка се зема најма-
лата тежина. 

Определување содржината на вода со дестилација 
со органски растворувач 

П р и б о р : 
1) апаратот за "определување на вода со дестилација 

со органско средство, прикажан на долу отпечате-
ната слика, се состои од стаклено шише кое се 
загрева, со повратен кондеизатор кој преку про-
должеток е споен со шишето; споевите помеѓу 
продолжетокот и кондензаторот, односно кон-
дензаторот и шишето, се еднакви (меѓусебно за-
менливи) и шлајфувани. Продолжетокот служи 
за собирање и мерење на кондензираната вода, 
како и за враќање на растворувачот во шишето. 
Продолжетокот се состои од градуирана цевка 
и крива цевка со која тој се спојува со шишето. 
Градуираната цевка има волумен од 5 ml. Озна-
ките на ,целите ml мораат да бидат нумерирани 
а цртите обележени околу целата цевка, поло-
вина ml на две третини од обемот, а ОД ml на 
половината од обемот на цевката. Разликата од 
означениот волумен не смее да биде поголема од 
0,05 ml. Стаклениот кондензатор на долниот крај 
е отсечен под агол од 30о спрема вертикалната 
оска, а кога е споен со продолжетокот растоја-
нието помеѓу врвот и нивото на течноста во 
продолжетокот е 6 до 7 mm при дестилацијата. 

2) уредот за загревање е вообичаен лабораториски 
— маслена бања или електрично решо за на маса 
со реостат за регулирање на температурата. 

3) бакарна жица — доста долга да мине низ кон-
дензаторот, на, долниот крај свиткана во спирала. 
Пречникот на спира лата треба да е пригоден, та-
ка што да допре во градуираната цевка и да 
може да се движи горе и долу. 
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Апарат за определување на водата со дестилација 

Р а с т в о р у в а ч и : 
Ксилол или толуол, заситени со вода најмалку 8 
дена пред употребата и чувани со вода до момен-
тот на употребата. При употребата на растворува-
чите треба да be внимава сета вода да е одвоена 
и да не влезе во апаратот за дестилација. 

П о с т а п к а : 
Се исчистува внатрешноста на апаратот со хром-
сулфурна киселина, добро се измива со вода и се 
суши пред употребата. Количината на мострата за 
испитување се зема според количината на очеку-
ваната содржина на вода: 

Очекувана содржина 
на вода 

помалку од 1% 
1 до 5% 
над 5% 

Количина на мострата 
(приближно) 

200 g 
100 g 

соодветна помала количина 

но вовлекување и извлекување на спирална ба-
карна жица низ кондензаторот во градуираната 
цевка. Дестилацијата се врши додека водата соб-
рана во градуираната цевка повеќе не се наголе-
мува во тек од 30 минути. Кондензаторот се измива 
со растворувач, употребувајќи спирална жица за 
да се одвојат капките вода Градуираната цевка се 
нурнува во вода од околу 20оС во траење од нај-
малку 15 минути, односно додека слојот на ксило-
лот односно толуолот не се разбистри, а потоа' се 
прочитува волуменот на одделената вода. 

С м е т к а : 
Содржината на водата х се пресметува според об-
разецот: 

100а 
х = % 

b 
каде што е: 

а = волумен на водата во градуираната цевка 
во ml. 

b = тежина на мострата земена за определува-
ње на водата. 

Определување на водата според температурата на 
заматување (само за свинска маст) 

Внимателно се растворуваат во епрувета околу 
10 g маст. Во средината на маста се става термо-
метар. Маста се загрева до 50—520С, па, ако ^ на-
полно бистра, со маткање се изладува до 40оС. Ако 
и на оваа температура остане наполно бистра, то-
гаш таа содржи помалку од 0,15% вода, а ако се 
замати — содржината на водата изнесува помеѓу 
О, 15 до 0,20%. Ако маста на 520С е видливо матна, 
и не се избистри ниту до 950С, содржината на во-
дата изнесува над 0,45%. Во тој случај количината 
на водата се определува гравиметриски. 
Ако е маста на 950С бистра, со ,маткање се изла-
дува постепено додека не се замати. Според темпе-
ратурата на која се заматила маста се прочитува 
содржината на водата според оваа табела: 

Темпера-
тура н а з а -
маткувањето 

(0С) 40,50 53,0о 64,50 75,20 85,80 90,80 93,50 

Содржина 
на водата: % 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 

Измерената количина на мостра за испитување 
се пренесува во шишето за дестилација и се ,додава 
онолку ml растворувач колку грама тежи мострата, 
но ако е земено помалку од 100 g мостра се зема 
100 ml растворувач. Со маткање содржината се про-
мешува и се уфрлаат неколку стаклени перли за 
да биде вриењето порамномерно. Апаратот се сос-
тавува, а градуираната цевка се полни со раствору-
вач низ кондензаторот се додека растворувачот не 
почне да се прелева во шишето за дестилација, и 
на врвот од кондензаторот бегло се става прамен 
вата за да се спречи кондензација на атмосфер-
ската влага во цевката. Шишето се загрева толку 
за да предестилира околу 100 капки кондензат во 
минута. Кога поголемиот дел од водата е предести-
лиран, се зголемува брзината на дестилацијата на 
околу 200 капки во минута и продолжува додека 
водата повеќе не се собира во градуираната цевка. 
За време на дестилацијата внимателно се измиваат 
капките вода од ѕидовите на кондензаторот, со по 
5 ml растворувач. 
Заостанатата вода во градуираната цевка може да 
биде одделена од ксилол или толуол со внимател-

3. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НЕЧИСТОТИИТЕ 
(НЕМАСНИ СОСТОЈКИ) 

П р и б о р : 
Чапче за филтрирање со порозно дно (на пр. ,Дена" 
3G4), што е измиено со киселина, вода и соодветен 
растворувач, па исушено на 100 до 105оС, издадено 
и измерено. 

Р е а г е н с : 
Трихлоретилен или петрол-етер свежо предестили-
ран, кој на водена бања испарува без остаток. 

П о с т а п к а : 
5 до 10 g масло или маст (±"0,01 g) се растворуваат 
во 100 ml растворувач и неколку пати добро се из-
мешуваат во шише од соодветен волумен. По рас-
творувањето се филтрираат низ чапче за филтри-
рање. Шишето и чапчето за филтрирање, со тало-
гот се исплакуваат со растворувачот се додека 
заостанатото масло или маст наполно не се'отстра-
ни (додека неколку капки филтрат на филтер-хар-
тијата по испарувањето повеќе не оставуваат масна 
дамка), тогаш чапчето за филтрирање со тало-
гот се суши на 105оС до константната тежина (оКо-
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лу 30 минути), се лади и се мери. Разликата помеѓу 
две определувања не смее да биде поголема од 
0,05%. 

С м е т к а : 
Содржината во растворувачот на нерастворливи 
состојки (х) се пресметува според формулата: 

(а — b) - 100 
х = % 

с 
каде што е: 

а - тежина на чапчето за филтрирање, со та-
лонот, во. грамови 

b = тежина на празното чапче во грамови, 
с = измерена количина масло или маст во гра-

мови. 

" 4. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА САПОНИФИКАЦИОНИОТ 
БРОЈ 

П р и б о р : 
1) тиквичка според Erlenmeyer. од 150 до 200 ml 
2) воздушен кондензатор (стаклена цевка во дол-

жина од 1 m) 
3) бирета од 50 ml, со поделба од ОД ml 
4) садче за мерење 

Р е а г е н с и : 
1) 0,5 n-раствор на калиум хидроксид во етанол, 

приготвен на следниот начин: се растворуваат 
30 g калиум хидроксид р. а. во 50 до 60 ml дес-
тилирана вода и се долеваат 96 vol %-тен етанол 
др 1000 ml; се оставаат да стојат преку ноќ, па 
бистриот раствор се одлева од талогот и ,се ста-
ва во шише од темно стакло со гумена затка 

2) 0,5 n-раствор на хлороводородна киселина 
3) 1%-тен раствор на фенолфталеин во етанол 

З а б е л е ш к а : 
Ако мострата на масло или маст при титрирање да-
ва бојосни сапунски ,раствори, наместо растворот на 
фенолфталеин може да се употреби како -индика-
тор 2,5%-тен етанолен раствор на алкали-сино 6 В. 

П о с т а п к а : 
Мострата за испитување, ако не е течна, се исто-
пува и се профилтрира за да се отстранат нечисто-

. тиите -и трагите на вода. Од измешаната мостра се 
измеруваат (со точност ± 0,0001 g) околу 2,0 g мас-
ло односно маст, во Erl-enmeyer-овата тиквички. 
Потоа со пипета се додаваат 25 ml етанолен рас-
твор на калиум хидроксид, шишето се спојува со 
,воздушниот кондензатор, се става во водена бања 
и се вари најмалку 1 час со повремено мачкање, 
односно додека сапонификацијата не биде завр-
шена. 
Истовремено се врши слеп опит под истите услови 
и на истиот начин, само без масло или маст. По 
завршената сапонифакација, на бистриот раствор,' 
уште врел, му се додаваат 0,5 ml индикатор и се 
титрира со 0,5 n-раствор на хлороводородна кисе-
лина до промена на бојата. 

С м е т к а : 
Сапонификациониот број (х) се пресметува според 
образецот: 

(а - b) - 28,055 
х = 

с 
каде што е: 
а број на потрошените ml 0,5 n-раствор на НС1 

за слеп опит, 
b = број на потрошените ml 0,5 n-раствор на НС1 

' за мострата, 
с - тежина на маслото или маста, во грамови. -

5. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЛОБОДНИТЕ МАСНИ 
КИСЕЛИНИ 

Општи објасненија 

Количината на слободните масни киселини во мас-
лото или маста може да се изрази како: 
— киселински број, 
— киселински степен, или 
— процент на олеинска киселина. 
(За кокосово масло" и масло од палмини коски пре-
сметка може да се врши и на лауринска киселина, 
за рицниусово масло — на рицинолна и за палмово 
масло — на палмитинска киселина, што во изве-
штајот треба посебно да се означи). 
Киселинскиот број означува колку mg калиум хи-
дроксид е потребно за неутрализирање на слобод-
ните масни'киселини во 1 g масло или маст. 
Киселинскиот степен означува број на ml нормален 
раствор на алкален хидроксид, кој е потребен за 
неутрализирање на слободните масни киселини со-
држани во 100 g масло или маст. 
Процентот на олеинска (лауринска, рицинолна или 
палмитинска) киселина ја означува количината на 
една од тие киселина во испитуваното масло, изра-
зена во тежински проценти. 
Сите овие податоци се добиваат по иста постапка за 
определување, та можат да се пресметуваат еден 
во друг. 
1 ml п КОН = 56,1 mg КОН, 

= 282 mg олеинска киселина, 
= 200 mg лауринска киселина, 
= 298 mg рицинолна киселина, 
= 256 mg палмитинска киселина. 

Определување на слободните масни киселини 

П р и б о р : 
1) тиквичка според Erlenmeyer од 200 ml 
2) бирета од 25 или 50 ml, со подела ОД ml 
3) лабораториска техничка вага, со осетливост 

0,01 g 
4) водена бања 

Р е а г е н с и : 
1)0,1 n-воден раствор на алкален хидроксид (NaOH 

или КОН) 
2) неутрализирана смеса на етил-етер и 96 vol %-

-тен етанол (1 : 1) 
3) 1%-тен раствор на фенолфталеин во 96 vol %-тен 

етанол, или 2,5%-тен раствор на алкали-сино 
6В во 96 vol %-тен етанол 

П о с т а п к а : 
Во Erlenmeyer-ова тиквичка од 200 ml се измеру-
ваат 5 до 10 g масло или маст (со точност ± 0,01 g), 
која ако не е течна се истопува со загревање на 
водена бања, се прелева со 50 ml неутрална смеса 
на етер-етанол и се проматкува, потоа се додаваат' 
неколку капки раствор на фенолфталеин, или ал-
кали-сино 6В и се титрира со ОД n-раствор на ал-
кален хидроксид до промена на бојата. Ако при 
титрирањето течноста се мати, се додаваат уште 5 
до 10 ml смеса на етер-етанол и се маткаат за да се 
избистри ,течноста; во случај на потреба, шишето со 
содржината слабо се загрева на водена бања, се из-
ладува до собна температура и потоа се довршува 
титрирањето. 

З а б е л е ш к а : 
При титрирањето на ОД n-воден раствор на калиум 
хидроксид, количината на етанол во смесата на 
етер-етанол треба да биде за 1/5 поголема од коли-
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кината на употребениот ОД n-раствор на калиум 
хидроксид, за да се избегне хидролиза на сапунот 
кој се создава. 
За титрирање на темни "масла (кај кои не може да 
се определи крајот на титрацијата) се зема пого-
лема количина на растворувач и раствор на алка-
ли-сино 6В како индикатор. 

С м е т к и : 
Ако е: 
а = измерена количина на маст. 
b = потрошок ОД n-раствор на алкален хидроксид, 

ќе биде: 
10b 

— киселински степен"= 
а 

10b 
— киселинови број = — - — - 0,561 

а 
10b 

— процент на олеинска киселина = ' 0,282 
а 
10b 

— процент на лауринска киселина = ' 0.200 
а 
10b 

процент на рицинолна киселина = - - 0,298 
а 
10b 

процент на палмитинска киселина = - - 0,256 
а 

"Разликата помеѓу споредбените титрации не смее да 
биде поголема од ОД ml. 

З а б е л е ш к а : 
Ако испитуваната мостра на масло или'маст содржи 
минерални киселини, тие посебно се определуваат, 
а еквивалентната количина на р а с ^ о р на ОД ^ х и -
дроксид се одбива од вкупно потрошениот хидроксид 
за неутрализирање. Од разликата на потрошокот на 
хидроксид се пресметува содржината на слободни 
масни киселини. 

б. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРОКСИДНИОТ БРОЈ 
СПОРЕД WHEELER 

(Модифициран метода според Hadorn, Biefer и 
Suter) 

П р и б о р : 
1) тиквичка според Erlenmeyer од 100 ml, 2 парч. 
2) пипети градуирани од 1, 10 и 20 ml 
3) бирети од 10 ml, 2 парчиња 

Р е а г е н с и : 
1) смеса на ледена оцетна киселина и хлороформ 

13 + 2) 
2) ладно заситев раствор на калиум јодид, свежо 

приготвен: 14 g калиум јодид се раствораат во 
10 ml свежо изварена и изладена вода 

3) 0,01 n-раствор на натриум тиосулфат 
4) 1%-тен раствор на скроб 

П о с т а п к а : 
Околу 1 g маст или ткаело се одмерува во тиквичка 
според Erlenmeyer од 100 ml со точност од ± 5 mg. 
Кај сериски анализи, каде што не се бара најголе-
ма точност, доволно е, наместо мерење маслото, да 
се мери со помош на баждарена одмерна пипета 
„на излив" од 1,1 ml. При тоа грешката на мерењето 
изнесува најмногу ± 5% и може да се занемари к а ј 

масло со низок пероксиден број (под-10). Се дода-
ваат 10 ml смеса од ледена оцетна киселина и хло-
роформ, се промешуваат и, штом маста или маслото 
е еднолично истопено, од бирета се додаваат 0,2 ml 

, раствор на калиум јодид. Сега со рака точно 1 ми-
нута се матка, потоа се разредува со 20 ml вода, се 
додаваат 0,5 ml раствор на скроб и веднаш се ти-
трираат со 0,01 n-^раствор на натриум тиосулфат. 
На аналоген начин се врши слеп опит со реагенси, 
но без "масло. 

С м е т к а : 
(а — b) - 5 

Пероксиден број = 
с 

каде што е: 
а = ml 0,01 п-ШаЅгОз во главен опит 
b = ml 0,01 п-ЈЅГа2Ѕ20з во слеп опит 
с - Одмерена количина 

3 а б е л еш к а: 
Заситен раствор на калиум јодид не е долго одрж-
лив на воздух. Тој мора што побргу да се употреби 
свеж, а неговата слепа вредност мора да се контро-
лира одвреме навреме (приближно секој час). По-
ради тоа не се препорачува раствор на калиум јо-
дид да се додава со пипета. Со повторено шмукање 
на^ растворот тој ПОСТОЈНО се меша со воздух и 
веќе по кусо време станува жолт поради ,оксидаци-
ја. При мирна состојба во биретата растворот; на 
калиум јодид подолго време останува безбоен. 

7. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЈОДНИОТ БРОЈ СПОРЕД 
ХАНУШ 

П р и - б о р : 
1) тиквичка според Erlenmeyer со стаклена затка, 

со волумен 300 ml 
2) бирета од 50 ml, со поделба од ОД ml 
3) садче за мерење мостри 

Р е а г е н с и : 
1) 10%-тен раствор на калиум јодид р. а. (без јо-

дат) 
2) хлороформ р. а. 
3) ОД n-раствор на натриум тиосулфат 
4) свежо приготвен 1%-тен раствор на растворлив 

скроб 
5) раствор на јодмонобромид приготвен на следниот 

начин: '13 g чист јод р. а. се раствораат во 60 ml 
ледена оцетна киселина, а потоа се додаваат 8 g 
бром, се промешуваат и се дополнуваат до 1 ли-
тар^ со истата оцетна киселина; или 20,7 јодмоно-
бромид р. а. се раствараат во ледена, оцетна ки-
селина "р. а. и растворот се разблажува со таа 
киселина до 1000 ml. 

П о с т а п к а : 
Во садче за мерење MOCTPИ се измеруваат од 0,2 до 
0,5 g масло или маст (± 0,0002 g), чиј јоден број се 
движи во границите до 100, односно ОД до 0,2 g од 
онаа супстанца чиј јоден број е поголем од 100. 
Садчето се става во сув Erlenmeyer од 300 ml, суп-
станцијата се раствора со 10 до 15 ml хлороформ, 
со пипета се додаваат 25 ml раствор на јодмоно-
бромид, добро се проматкуваат и се оставаат во 
затнат Erlenmeyer да стојат на темно место 30 ми-
нути. Потоа се додаваат 15 g калиум јодид и околу 
150 ml дестилирана вода и се титрираат со' ОД 
п-раствор на натриум тиосулфат до светложолта 
боја. Потоа се додаваат 1 до 2 ml раствор на скроб 
и се продолжува со титрирањето до исчезнување на 
сината боја. 
Наспоредно се работи слепиот опит на ист начин, 
само без масло или маст. 
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С м е т к а : 
(a — b) 0,01269 

јоден број = 100 
с 

' каде што е: 
а = број на потрошените ml G,1 п-раствор на 

натриум тиосулфат за слеп опит, 
b = број на потрошените ml ОД n-раствор на 

натриум тиосулфат за титрирање на мас-
ло или маст. 

с = тежина на измерената мостра на масло или 
маст во грамови. 
1 ml ОД П-Ш2Ѕ2О3 = 0,01269 g јод! 

се врши по секои 15 минути сушење. Сушењето е 
завршено кога тежината помеѓу двете последни 
мерења не преминува 0,0002 g. Од тежината н а р у -
шениот остаток се пресметува содржината на нео-
сапунливи материи. 

9. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА BOMER-OBИOT БРОЈ НА 
ДИФЕРЕНЦИЈА 

Р е а г е н с и : 
1) етер 
2) 0,5 п-раствор на калиум хидроксид во етанол 
3) 25%-тна хлороводородна киселина 

8. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НЕОСАПУНЛИВИ 
МАТЕРИИ 

П р и б о р : 
1) тиквичка според Erelenmeyer, од 200 до 300 ml. 

со повратен воздушен кондензатор 
2) инка за одвојување, од 500 ml 
3) водена бања 

Р е а г е НЈГ и: 
1) етанолен раствор на калиум хидроксид, кој се 

приготвува на следниот начин: се раствораат 
- околу 35 до 40 g калиум хидроксид р. а. во 10 ml 

дестилирана вода и се разблажуваат до 500 ml 
со 96 vol %-тећ етанол; се остава да стои преку 
ноќта, се декантира' бистра течност, се става во 
шише и -се затвора со гумена затка 

2) петрол-етер (точка на вриење 40 до 60оС) 
3) етанол 96 vol '%-тен и 50 vol %-тен 
4) фенолфталеин 1%-тен раствор во 96%-тен ета-

нол 

П о с т а п к а : 
Се измеруваат во Erelenmeyer околу 5 g добро из-
мешано масло или маст (± ОД). Се додаваат 50 ml 
етанолен раствор на КОН и неколку парченца мор-
ска пена. Шишето се спојува со повратниот возду-
шен кондензатор и се става \да врие полека 1 час. 
Потоа се додаваат 50 ml дестилирана вода и, ако 
е матен растворот, се повторува загревањето. 
По ладењето на 20 до 250С содржината на Erlen-
meyer се прелива во инката за одвојување. Ши-
шето се измива неколку пати со петрол-етер кој 
исто така' се пренесува во инката за одвојување, 
така што вкупната зафатнина на петрол-етерот за 
исплазување да биде 50 ml. Инката се затвора, 
добро се проматкува 1 минута и се остава дћ стои 
додека не се одделат слоевите. 
Сапунскиот раствор се испушта -во друга инка за 
одвојување, од иста големина како првата, повторно 
се додаваат 50 ml петрол-етер, добро се проматкува 
и се остава да се одвојат слоевите, а потоа сапон-
скиот раствор се испушта во порано употребениот 
Erlenmeyer. Петрол-етерскиот екстракт од другата 
инка се прелева низ горниот отвор во првата инка. 
Одвоениот сапунски раствор повторно се влева во 
другата инка, повторно се додаваат 50 ml петрол-
-етер и се постапува како порано. Ако при матка-
њето на сапонскиот раствор со петрол-етерот се соз-
даде емулзија, се додава 5 до 10 ml етанол. 
Соединетите три петрол-етерски екстракти се изми-
ваат со слабо алкализиран 50%-тен етанол, потоа 
повторно се измиваат со 25 ml 50%-тен етанол (без 
алкални) за да се отстрани остатокот од сапунот, 
се додека, течноста за исплатување, претходно 
разблажена со 2 до 3 пати поголема количина вода, 
не престане да давг розикаво обојување со фенол-
фталеинот. Измиениот петрол-етерски екстракт се 
пренесува во претходно исушено и измерено шише 
за дестилација, петрол-етерот се оддестилира, а до-
биениот остаток се суши на 100 до 105оС. Мерење 

а) Подготовка на глицериди 

П о с т а п к а : 
50 g растопена и филтрирана бистра маст се рас-
твора во чаша од околу 150 ml во 50 ml етер. Рас-
творот се покрива со сатно стакло, потоа се изла-
жува до 150С и, со почесто мешање, се пушта да 
се кристализира. По еден час се отшмукува издвое-
ната кристална каша цврсто преку Biicher-овата ин-
ка во која се става филтвр-хартија. Препекува јќи 
со толчник од аван или со нешто слично, се отстра-
нува течноста што е можно повеќе. Кристалната 
маса потоа повторно се раствора во 50 ml етер во 
истата чаша како и првиот пат, и се остава повтор-
но на ист начин да се кристализира. По еден час 
се филтрира на ист начин како и првиот пат, и од 
кристалната каша пак што е можно повеќе се от-
странува течноста. Кога кристалите ќе бидат суви 
им се определува точката на топење (види подоцна). 

, Чистата свинска маст по оваа постапка дава глице-
риди што најчесто се топат на 63 до 640С, ,додека 
свинската маст со примеса на говедски и овчи лој 
редовно дава глицериди со пониска точка на то-
пење. Но, ако точката на топење на глицеридите 
е под 610С, се кристализира уште еднаш пред да се 
пристапи кон приготвување на масните киселини, 
односно кристализацијата се повторува на ист на-
чин додека не се добијат глицериди со точка на 
топење над 61^0. По правило, достатна е двојна кри-
ста лизаци ја. Ако се испитуваат меки масти со мно-
гу олеин од кои глицеридите многу слабо или ни-
како не се излачуваат, времето на кристализација-
та се продолжува за уште Чг до 1 час на пониска 
температура (5 до 10оС), или за растворување на 
мастите се употребува смеса од 3 до 4 дела етер и 
1 дел алкохол, или, уште подобро," безводен ацетон. 
Ако за првата кристализација употребиме еден од 
овие два последни раствора, втората кристализација 
секогаш се врши од етарот, за да се отстранат си-
гурно глицеридите на олеинската киселина. 

б) Подготовка на масните киселини 

П о с т а п к а: 
Од едниот дел глицериди добиени на горе опи-
шаниот начин се' издвојуваат масните киселини. 
При тоа е особено важно овој дел глицериди, од 
кој се издвојуваат масните киселини, да има на-
полно ист состав како делот на глицериди за кој се 
определува точката на топење. За таа цел најпрвин 
ОД до 0,2 g глицериди" во мал аван се растриваат 
во наполно хомоген прашок. Горедолу една поло-
вина од тоа се осапунува во мало чаше со 10 ml 
0,5 п-раствор на алкохолен калиумов хидроксид, 
со варење 5 до 10 минути на азбестна плоча, при 
посилно вриење. Потоа сапунскиот раствор се пре-
несува со вкупно 100 ml вода во инката за одвоју-
вање. На растворот, кој мора да биде наполно бис-
тар, му се додаваат 3 ml 25%-тна киселина, се про-
мешува за да се ослободат масните киселини, па се 
проматкува со 25 ml етер. Кога слоевите наполно 
ќе се одделат, се испуштува долниот воден раствор, 
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а етерскиот слој се измива двапати со по 20 ml 
вода. Водениот слој секојпат се испушта, а етерски-
от раствор по второто миење се филтрира низ сув 
филтер од хартија во мало наше. Потоа етерот се 
отпарува на водена бања, а заостанатите масни ки-
селини се сушат V2 до 1 час на 100оС. По ладењето 
масните киселини со нож или спатула се -иситнуваат 
во фин хомоген прашок во самото чаше, или во 
чанче со помош на мал толчник. 

в) Определување точката на топење 

П о с т а п к а : 
ЈЗа да се постигнат сигурни резултати неопходно 
е точката на топење на глицеридите и нивните мас-
ни киселини да се определува под наполно исти 
услови. Тоа најдобро се 'постигнува со истовремено 
определување точката на топење на две материи. 
Првото определување точката на топење на глице-
ридите служи само за информативни цели, да се 
утврди дали е потребна повторна кристализација 
Точката на топење се определува целесообразно при 
употреба на термометар со скала од 40 до 70оС и 
со поделба на десетици степени. 
Точката на топењето се определува во цевчиња 
од танко стакло, од иста дебелина, во форма на 
буквата U, со внатрешен пречник од околу 0,75 mm. 
Еден крак од цевката при отворот е проширен како 
инка. Низ проширениот отвор се става прашок, кој 
со помош на платинска жица (а во недостиг на так-
ва жица, со помош на танко извлечено стаклено 
стапче) по можност се потиснува надолу. Прашо-
кот треба да создава компактен столб висок 2 до 3 
милиметра, а да се-наоѓа 0,5 до 1 cm над свитканиот 
дел на цевчето. Во едно цевче за( определување на 
точката на топењето се внесува глицерид, а во дру-
гото (а не во другиот крак на истото цевче) — не-
говата слободна масна киселина. По тоа празните 
краци на цевчето со помош на мал гумен прстен 
(парче гумена цевка во широчина 1 mm) се прицвр-
стуваат на термометрот така што столбовите на пра-
шокот да се наоѓаат во височина на резервоарот со 
жива. Термометарот со цевчињата се става во чаша 
од 200 ml во која се наоѓа концентрирана сулфурна 
киселина или парафинско масло. Живата и капи-
ларите треба да се наоѓаат во средината на течноста 
(краиштата на капиларите мораат да бидат надвор 
од течноста). Потоа почнува постепено греење. Од 
50оС нагоре температурата смее да се повишува 
само за 1,5 до 20С во едно минута. Течноста за гре-
ење мора непрестајно да се меша со термометарот, 
кој е зацврстен така што да може да се подвижува 
за да биде температурата на греаната течност це-
лосно еднолично. Како точка на топењето се смета 
температурата на која супстанциите стануваат на-
полно бистри. Определувањето -на точката на топе-
њето мора да се повтори со нов опит на истиот 
начин. Таа во двата опита не смее да се разликува 
повеќе од 0,2оС, а за 'натамошна пресметка се зема 
средната вредност на двете испитувања. 

Ако е столбот со живата на термометарот кој 
стрчи од течноста голем, за температурата на точ-
ката на топењето се зема предвид коректурата она-
ка како што е тоа назначено кај определувањето 
на точката на топењето на маста. 
Кога точката на топењето на глицеридите ќе ј а 
означиме со Tg, на нивните масни киселини со Тк, 
диференцијата на нивните точки (Tg—Тк) со d, ка ј 
глицериди со точка на топењето помеѓу 610 до за-
клучно 650С владее следниот однос: Tg + 2d = 71. 
Ако е вредноста за Tg ± 2d помала од 71, со тоа' 
е докажано дека испитуваната мостра содржела 
-говедски лој или на него слични масти (на пр. ов-
чи лој, хидрогенизирано масло). 
Ка ј глицериди со точка на топење помеѓу 60 и 
610С разликата помеѓу нивната точка на топењето 
и точката на топењето на нивните масни киселини 
не смее да биде помала од 50С. Ка ј глицериди со 

точка на топење од 61 до 650С разликата кај чиста 
свинска маст не смее да биде помала отколку што 
е наведено во оваа таблица, а кај глицериди со точ-
ка на топење од 65 до 68,50С разликата не смее да 
биде помала од 30С. 
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61,0 5,0 62,0 4,5 63,0 4,0 64,0 3,5 
61,1 4,95 62,1 4,45 63,1 3,95 64,1 3,45 
61,2 4,9 62,2 4,4 63,2 3,9 64,2 3,4 
б1,3 4,85 62,3 4,35 63,3 3,85 64,3 3,35 
61,4 4,8 62,4 4,3 63,4 3,8 64,4 3,3 
61,5 4,75 62,5 4,25 63,5 3,75 64,5 3,25 
61,6 4,7 62,6 4,2 63,6 3,7 64,6 3,2 
61,7 4,65 62,7 4,15 63,7 3,65 64,7 3,15 
61,8 4,6 62,8 4,1 63,8 3,6 64,8 3,1 
61,9 4,55 62,9 4,05 63,9 3,55 64,9 3,05 

Ако се најдат разлики помали отколку што се на-
ведените за одделни глицериди, се смета дека е до-
кажана примеса на лој. Ако вредноста за Tg + 2d 
лежи само малку над или под 71, потребно е да се 
изврши' уште една прекристализација на глицери-
дите од етерот. На издвоените глицериди и на из-
двоените на ист начин масни киселини повторно им 
се определува точката на топењето. Ако е и сега 
вредноста за Tg + 2d помала од 71, примесата н^ 
говедски или овчи лој се смета за докажана? 

10 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА REICHERT-MEISSL-OBИ-
ОТ БРОЈ 

П р и б о р : 
1)'апаратура според Polenske, во следниот состав: 

а) тиквичка со рамно дно, од 300 ml од неутрал-
но, отпорно стакло, 2 парчиња 

б) специјален продолжеток за дестилација 
в) конДензатор според Liebig, целокупна должи-

на 52 cm, должина на,плаштот 30 cm, со заш-
титен прстен 

2) плоча азбестна со изрез 0 6,5 cm 
3) чаша од 100 ml 
4) чаша од 1000 iql со висока форма или високо 

тенџере 
5) пипети градуирани од 2 и 5 ml 
6) цилиндри градуирани од 25, 50 и 100 ml 
7) тиквичка одмерна од 100/110 ml, 2 парчиња 
8) инка стаклена 0 5 cm, 2 парчиња 
9) пипета од 100 ml, 2 парчиња 

10) термометар од 100оС 
11) тиквичка според Erlenmeyer од 200 ml, 4 парч. 
12)" бирета од 50 ml , 

Р е а г е н с и : 
1) 50%-тен раствор на калиум хидроксид (100 g 

калиум хидроксид се раствора во 100 ml вода, 
се остава да 'се слепив карбонатот,' а потоа бис-
трата течност се одлева) 

2) глицерин 
3) разредена сулфурна киселина (25\ml концетри.-

рана киселина во 1 литар) 
4) 1%-тен алкохолен раствор - на фенолфталеин 

(неутрален) 
5) ОД n-раствор на натриум хидроксид 
6) морска пена во прашок 
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П о с т а п к а : 
Во тиквичка од 300 ml од неутрално стакло се 
измеруваат точно 5 g (± 0,01 g) маст. Потоа се дода-
ваат 2 ml 50%-тен калиум хидроксид (без јаглен-
-диоксид) и 4 ml глицерин. Се сапонифицира со не-
престајно мешање, греејќи директно на мал пламен,' 
додека течноста не стане ,наполно бистра, обично 
по 5 минути. Кога течноста ќе се излади до 
80—90оС, се додаваат 90 ml проварена вода од при-
ближно иста температура. Растворот мора да 
биде безбоен или жолтикаво бојосан, инаку не 'е у-
потреблив за испитување (обично, запалени и ра-
сипани масти даваат темен раствор). Во тиквичката 
потоа се додаваат 50 ml разредена сулфурна ки-
селина, малку морска пена во прашок (0,6 до 0,7 g), 
и растворот веднаш се подложува на дестилација 
на пропишаниот апарат. Дестилатот се фаќа во 
одмерна тиквичка од НО ml. Тиквичката за дести-
лација стои на -азбестна плоча, со изрез од 6,5 cm 
и се грее на слободен пламен. Пламенот на гасот 
се пригодува веќе пред почетокот на дестилацијата 
така што 110 ml дестилат да се добијат за 19 до 21 
минута. Дестилатот се лади, но не смее да биде ниту 
топол ниту преладен, туку треба ,да капе со темпе-
ратура од 20 до 230С. Кога се предестилираат 110 ml 
се отстранува пламенот, а садот со, дестилатот вед-
наш се заменува со одмерен цилиндар од 25 ml. 

Тиквичката со дестилатот се става што подла-
боко во вода од 150С и се лади 10 минути, без ме-
шање Потоа се загина, ее Свртува 4 до 5 пати без 
посилно маткање и се филтрира низ сува и мазна 
филтер-хартија со пречник од 8 cm. 100 ml фил-
трат се титрираат со додаток на 4 капки 1,%-тен 
неутрален алкохолен раствор од фенолфталеин со 
0,1 п-натриум хидроксид до црвеникава боја. На 
ист начин се врши слеп опит без маст. 

С м е т к а : 
а = потрошок ml , ОД n-натриум хидроксид за 

главен опит; 
b = потрошок ml ОД n-натриум хидроксид за 

слеп опит. Reichert-Meissl-овиот број = 1Д 
(a-b) . 
(Се множи со 1Д зашто од 110 ml филтрат 
се земаат за титрација 100 ml) 

П р и м е р : 
Одмерена количина путер =. 5,00 g. 
За неутрализација на 100 ml дестилат потроше-

ни се 24.80 ml ОД n-натриум хидроксид. 
За слеп опит потрошени се ОДЗ ml ОД п-натриум 

хидроксид. 
Од тоа се пресметува потрошокот за 110 ml 

дестилат = 27,28 ml ОД n-натриум хидроксид. Спо-
ред тоа: ( 

Reichert-Meissl-овиот број = 27,28—0,13 = 27,15 

станал во цевката за ледење, во предложокот од 
110 ml и во предложниот цилиндар од 25 ml. За да 
се отстранат растворливите киселини целосно, едно-
подруго се измиваат цевката за ладење, предложо-
кот, цилиндарот и филтерот, три пати со 15 ml вода. 
Филтерот дури тогаш смее да се долее со вода кога 
претходно налеаната вода наполно се исцедила. 

По извршеното исплакнување со вода, се става 
инка на чиста тиквичка од 100 ml, а потоа трипати 
се повторува исплакнувањето на ист начин со по 
15 ml наутралее 90%-тен алкохолит.е, се измиваат 
цевката за ладење, двата сада за фаќање дестилат 
и филтерот. Во алкохолниот филтер сега се% нао-
ѓаат растворени оние масни киселини што не се 
растворливи во вода. Со додаток од 3 капки раствор 
на фенолфталеин се титрира со ОД n-натриум хи-
дроксид до јасно црвеникава боја. 

С м е т к а : 
Ро1епѕке-ов број = број на потрошените ml 

ОД n-натриум хидроксид, 
Разлика' помеѓу д^е паралелни анализи при 

определувањето на Ро1епѕке-овиот број не смее да 
биде поголем: 

кај Ро1епѕке-овиот број до 2 за 10% 
ка ј Ро1епѕке-овиот број над 2 до 5 за 8% 
кај PolenskeoBHOT број над ' 5 до 10 за 5% 
кај Ро1епѕке-овиот број над 10 за 4% 

Разликите во двете константа кај некои масти 
ги прикажува следната таблица: 

Вид "на масти Reichert-Miessl-ов Ро1епѕке-ов Вид "на масти 
број број 

Путер 23,3 - 30,1 1,5 - 3,0 
Кокосова маст 6,8 - 7,7 16,8 - 17,8 
Олеомаргарин 0,5 0,53 
Свинска маст 0,35 / 0,5 
Лој 0,55 0,56 

Заклучоци од Reichert-Miessl-овиот и РоЈепѕке-овпот 
број 

Reichert-Meissl-овиот и Ро1епѕке-овиот број стојат 
во определен однос. Со растечкиот Reichert-Miessl-
-ов број се повишува Ро1епѕке-овиот број за о-
колу 1,2 кај путерот со Reichert-Meissl-ов број од 
2,0 за до 3,0 кај путерот со Reichert-Miessl-ов број 
од 30. Главно, Ро1епѕке-овиот број изнесува околу 
1/10 од Reichert-Miessl-овиот број. Односот на овие 
вредности е прикажан во следната таблица: 

Определување на Ро1еnѕке-овиот број 

П р и б о р : 
1) сиот прибор , наведен за определување на Reic-

hert-Meissl-овиот број 
2) тиквичка според Erlenmeyer од 100 ml 

Р е а г е н сл, : 
1) 90%-тен неутрален алкохол 
2) 1%-тен алкохолен раствор на фенолфталеин (неу-

трален) 

3) ОД п-раствор на натриум хидроксид 

П о с т а п к а : 
Одредувањето на Ро1епѕке-овиот број се на-

ставува на определувањето на Reichert-Meissl-овиот 
број. На филтерот веќе се наоѓаат најголем дел 
нерастворливи киселини, но мал дел се уште зао-

Reichert-Meissi-ов 
број 

Соодветен 
Polenske-ов 

број 

Најголем дозволен 
Ро1епѕке-ов број 

20 - 21 1,3 - 1Д 1,9 
21 - 22 1,4 - 1,5 2,0 
22 - 23 1,5 - 1,6 2,1 
23 - 24 1,6 - 1,7 2,2 
24 - 25 1,7 - 1,8 2,3 
25 - 26 1,8 - 1,9 2.4 
26 - 27 1,9 - 2,0 2,5 
27 - 28 2,0 - 2,2 2,7 
28 - 29 2,2 - 2,5 3,0 
29 - 30 2,5 - 3,0 3,5 
30 - 31 3,0 - 3,5 4,0 
31 - 32 3,5 - 4,0 4,5 
32 - 33 4,0 - 4,5 5,0 
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Кога Ро1епѕке-овиот број ја надминува најголемата 
дозволена граница, може да се заклучи дека ис-
питуваниот путер содржи примешана кокосова или 
палмова маст. 

И. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА KIRSCHNER-ОВИОТ 
БРОЈ 

П р и б о р : 
1) апаратура според Polenske 
2) инка 0 околу 5 cm 
3) пипета градуирана од 25 ml 
4) цилиндар градуиран од 150 до 200 ml , 
5) тиквички според Erlenmeyer од 200 ml 
6) бирета од 50 ml 

Р е а г е н с и : 
1) сребро сулфат, фино пулверизиран 
2) разредена сулфурна киселина: Ѕ5 ml концен-

трирана Н2ЅО4 во 1 литар вода 
3) морска пена во груб прав 
4) 0,1 n-раствор на натриум хидроксид 
5) 1%-тен етанолен раствор на фенолфталеин (не-

утрален) 

П о с т а п к а : 
- Титрирана течност по определувањето на Reichert-

-Meissl-овиот број се дополнува со вода до 130 ml, 
се додава 0,5 g сребро сулфат и се остава да стои, 
со повремено мешање, најмалку 1 час засолнета 
од светлост, каде што потоа се фалтрира низ сува 
филтер.хартија, 120 ml филтрат се ставаат вд тик-
вичка за дестилација, се додаваат 25 ml разредена 
сулфурна киселина и околу 0,1 g, морска пена, и 
се дестилира 110 ml, од што 100 ml се титрираат 
како при определувањето на RM-број. 

С м е т к а : 
Kirschner-ов број = а - 1,19 
каде што е: 
а = потрошен број ml 0,1 n-натриум хидроксид 

12. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ПУТЕРНАТА 
КИСЕЛИНА 

Постапка 1 (макро) 

П р и б о р : 
1) тиквичка со рамно дно од 500 ml, од наутрално, 

,отпорно стакло, 2 парчиња 
' 2) цилиндар градуиран од 250 ml 
3) инка стаклена 0 7 до 8 cm, 2 парчиња 
4) пипета градуирана од 10 ml, 2 парчиња 
5) пипета од 25 ml, 2 парчиња 
6) прибор за определување на Reichert-Meissl-овиот 

број 

Р е а г е н с и : 
1) раствор на'калиум хидроксид (d = 1,5); 750 g 

КОН се раствора во 1 литар вода 
2) глицерол (d = 1,26) 
3) 10%-тен раствор' иѓ калиум сулфат (= заситен) 

- '(d = 1,08) 
4) разредена сулфурна киселина (1 + 3) 
5) раствор на кокосов сапун: 100 g кокосова, маст 

се осапуну^аат внимателно со 100 ml глицерол 
и 40 ml КОН во од мерна тиквичка од 1000 ml 
од неутрално стакло, додека повеќе не се пени и 
растворот не' стане бистар. По изладување под 
100оС се разредува со вода до ознаката 

6) чиста изжарена инфузориска земја 
7) морска пена во прашок 
8) ОД п-раствор на натриум хидроксид 
9) 1%-тен етанолен раствор на фенолфталеин 

П о с т а п к а : 
Околу 5 g (± О.,0001 g) филтрирана маст се .осапу-
нуваат во тиквичка од 300 ml со 2 ml калиум хид-
роксид и -10 ml глицерол над отворен мал. пламен, 
при што тиквичката постојано се врти, додека теч-
носта не стане бистра. По краткотрајно стоење теч-
носта се излажува под 100сС, па на уште топлата, 
течност и се додаваат, со мешање, 150 ml раствор 
на калиум сулфат, одмерено што поточно во гра-
дуиран цилиндар, и се изладува на 20оС. Потоа, 
со маткање, редум се додаваат 5 ml сулфурна ки-
селина, 10 ml раствор на кокосов сапун и 0,5 g 
инфузориска земја, се оставаат да стојат 10 ми-
нути, често мешајќи, ,и се филтрираат низ" сува 
набрчкана ,филтер-хартија во тиквичка според 
Erlenmeyer, 125 ml бистар филтрат се ставаат во 
тиквичка од 500 ml, се додаваат 50 ml вода и малку 
морска пена, и со употреба на Ро1епѕке-овата апара-
тура се предестилираат точно НО ml во одмерната 
тиквичка во рок од околу 20 минути. Дестилатот 
квантитативно, со исплакнување со малку вода, се 
пренесува во тиквичка од 200 ml (без филтрација) 
и се титрира со ОД n-раствор на натриум хидроксид' 
со фенолфталеин до црвеникава боја. 

На ист начин се врши слеп опит со сите употре-
бени реагенси, но без путерна маст. 

С м е т к а : ^ 
Разликата помеѓу потрошенирт број ml ОД n-NaOH 
кај главен и слеп опит,, умножена со факторот 1,40, 
го дава бројот на путерната киселина, при што мо-
раат да се земаат предвид факторот на корекцијата 
ОД n-NaOtT и одмерената количина, ако не била 
точно 5,000 g. Од бројот на путерната киселина (а) 

" и сапонификациониот број (b) се добива процент на 
путерната маст (х) според емпириската формула: 

х = 5,09 а - 0,085 (b - 200) 

во која за сапонификационен број на чист путер 
и други масти (освен кокосова) е земена вредност 
од 2б0. 

З а б е л е ш к а : 
Бројот на путерната киселина ка ј путерна маст 
изнесува околу 20, кај кокосова маст - околу 0,9. 
Ако е одмерено помалку од 5 g, бројот на путер-
ната киселина е нешто поголем ка ј путерната и 
кокосовата маст; а ако е повеќе одмерено — овој 
број е помал кај кокосовата' маст малку, а ка ј пу-
терната маст нешто повеќе. 

Постапка II (полу-микро) 

П р и б о р : 
1) тиквички според Erlenmeyer од 50 и 100 ml 
2) пипети градуирани од i, 5 и 20 ml 
3) цевчиња според Beckel од 11 и 12,5 ml 
4) чаша од 25 ml 
5) бирета од 25 ml . 
6) инка стаклена 0 5 до 6 cm 

Р е а г е н с и : 
1) етанолен раствор на калиум хидроксид: 40 ml 

47%-тен воден раствор на калиум хидроксид и 
40 ml вода се дополнуваат со 96%-тен етанол до 
1 литар 

2) глицерол (d = 1,23) 
3) заситен раствор' на , калиум сулфат (10%-тен, 

d = 1.08) 
4) разредена сулфурна киселина (1 гЗ) 
5) раствори на кокосов сапун: како кај макро-по-

стапката 
6) 7 и 9. како кај макро-постапката 
7) 0,01 n-раствор на , натриум хидроксид 
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П о с т а п к а : 
500 до 550 mg маст се загреваат во тиквичка според 
Erlenmeyer од 50 ml со 5 ml етанолен раствор на 
калиум хадроксид до слабо вриење, па по потопу-
вањето на маста се додава 1 ml глицерол. Натаму 
се вари до посилно пенење. Потоа тиквичката се 
става 1 час во лежечка положба во сушница. По 
сушењето се додаваат веднаш, при силно маткање, 
со гонета 15 ml заситен раствор на калиум сулфат, 
се оставаат да се изладат на 20оС и се додаваат 
едноподруго, секој пат со маткање, 0,5 ml разредена 
сулфурна киселина, 1 ml раствор на кокосов сапун 
и ОД g исчистена инфузориска земја. Се филтрира-
ат низ набрчкана филтер-хартија 0 10 cm (на 
пример Ѕ. и Ѕ. бр. 588) во цевчето според Beckel 
додека филтратот не ја достигне ознаката од 12,5 ml . с 

Потоа се прелеваат во тиквичка според Erlenmeyer 
од 100 ml, се измиваат со 5 ml вода, се додава мор-
ска пена во груб прашок, се дестилираат 11 ml во 
пре^лошка, се прелеваат во чаша и се титрираат 
со 0,01 n-натриум хидроксид" со фенолфталеин како 
индикатор. Истовремено се врши слеп опит со 500 mg 
какао путер. 

С м е т к а : " в 

Разликата помеѓу потрошениот број ml 0,01 n-NaOH 
кај глав,ниот и слепиот опит, помножена со фак-
торот од долната таблица, го дава бројот на путер-
ната киселина. 
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500—501 1,40 510—513 1,37 522—525 1,34 534—537 1,31 
502—505 1,39 514— 5̂17 1,36 526—529 1,33 538—541 1,30 
506—509 1,38 518—521 1,35 530—533 1,32 542—545 1,29 

546—550 1,28 

13. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НИКЕЛ (Ni) ВО ХИДРО-
ГЕНИЗИРАНИ МАСТИ 

Постапката за определување на никел опфаќа 
1) изгорување на мострата 
2) добивање раствор на пепел 
3) определување на никелот во мострата 
4) изработка на калибрационата крива 

Изгорување на мострата 

Р е а г е н с 
Магнезиум нитрат tMg (Ж)з)2 - 6 ЊО р.а.ј 

П о с т а п к а : . 
Околу 10 до 30 g мостра (зависно од очекуваната 
количина Ni), добро промешана, се одмеруваат во 
порцелан еко чапче од 50 rnl (50 X 55) и се исушу-
ваат во судница на 105оС. Потоа се додаваат 
0,2—0,3 g Mg(NOs)2 и претпазливо се загреваат ка 
слаб пламен. Кога мострата ќе се загрее до темпе-
ратурата на плами1нтето,\ гасовите се запалуваат. 
За време на горењето чапчето благо се загрева така 
што маслото постојано да гори со саѓав пламен во 
височина од 3 до 5 cm. За согорување е потребно 
2,5 до 3 часа. Остатокот натаму се жари во елек-
трична печка на 500оС до константната тежина. 

Добивање раствор на пепел 

Р е а г е н с и : 
1) азотна киселина р.а. — 50%-тна 
2) раствор на амонијак конц. р.а. 
3) раствор на амонијак 1%, р.а. 

П о с т а п к а : 
На изваден пепел му се додаваат 1 до 2 ml 50%-тна 
азотна' киселина и слабо се загрева на платеник. 
Се декантира во чаша од 100 ml. Исплакнувањето 
се повторува неколку пати со по 1 до 2 ml 50%-тна 
азотот 'киселина за да се раствори наполно никелот. 
Растворот на пепелот се неутрализира со концен-
триран раствор на ЗЅГЊОН со индикатор-хартија. 
Неутрален или слабо алкален раствор се профил-
трира (филтер-хартија Schleicher Schiill или фил-
тер-хартија измиена со киселина) во одмерна тик-
вичка од 50 ml, филтер-хартијата се измива со 
1%-тен амонијак, а филтратот се дополнува со 
бидестилирана вода до ознаката. 

Определување на никељ во мостра 

Р е а г е н с и : 
1) 10%-тна лимонска киселина р.а. (се чува на мраз) 
2) заситена бромна вода р.а., секојпат свежо при-

готвена 
3) диметилглиоксим р.а., 10/с-тен раствор во 95%-тен 

етанол 
'4) концентриран раствор на NH4OH р.а. 
5) Ni ЅО4 - 7ЊО р.а. 

П о с т а п к а : 
Според очекуваната коиличина Никел се одмеруваат 
со пипета 5 до 20 ml раствор на пепел во одмерна 
тиквичка од 50 ml и се разредуваат со бидести-
лирана вода на околу 25 ml. Потоа се додаваат 
2 ml 10%-тен раствор на лимонска киселина, капка 
по капка свежо приготвена заситена бромНа вода, 
со постојано маткање, до појавата на јасно жолта 
боја, и уште 2 капки вишок. По тоа се додаваат 
5 ml концентриран амониум хидроксид и 2 ml е-
танолен раствор на диметилглиоксим, добро се про-
мешуваат и се дополнуваат со бидестилирана вода 
до ознаката. За време од 10 до 30 минути се фото-
метрирааат, со слеп опит, ка ј 455 милимикрона во 
кивета со пречник од 1 cm. 

Приготвување на калибрациона крива , 

Се одмеруваат точно 4,78 g Ni ЅО4 ' 7 ЊО р.а. 
и се раствораат во бидестилирана вода. Се додава 
1 ml Н2ЅО4 конц. р.а. и се дополнува до 1 литар. 
10 ml од овој раствор се одмеруваат со пипета во 
одмерна тиквичка од 1 литар и се дополнуваат со 
бидестилирана вода до Ознаката. Калибрационата 
крива се приготвува со разредување на стандард-
ниот раствор до разни концентрации на никел, во 
граници од 20 до 180 микрограма. 

Растворите за фотометрирање се приготвуваат 
во одмерни тиквички од 50 ml. Во тиквичката со 
пипета се одмерува определена количина стандар-
ден раствор и се разредува со бидестилирана вода 
на околу 25 ml. Натаму се постапува како што е 
напред опишано кај испитувањето на мостра. 

Резултатите од мерењето на екстинкциите на 
стандардниот раствор се внесуваат во табелата или 
дијаграмот. 

Со примена' на техниката на најмали квадрати 
може да се пресмета равенката на. линеарната ре-
гресија на вообичаен начин. 

Резултатот за количината на никелот во испи-
туваната мостра се утврдува со помош на калибра-
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ционен дијаграм или табела за стандард, земајќи 
ја предвид вредноста на слепиот опит како и сите 
разредувања што се вршени во испитуваниот опит. 

Вообичаено е резултатот да се изразува како 
количина Ni во микрограмови по грам на мострата. 

14. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ТОЧКАТА НА ТОПЕЊЕ 
НА МАСТ 

(Метода во затворен капилар) 

Точката на топењето на маст се определува во ка-
пиларни цевчиња што имаат тенки ѕидови, пречник 
1 mm, а должина 10 cm. На едниот крај затворената 
капиларна цевка се полни така што отворениот крај 
да се, втисне неколку пати во добро промешаната 
мостра на маст, а столбот на маста што влегол во 
цевката се набива со помош на танко извлечено 1 

стапче кое може да влезе во капиларната цевка. 
Мострата може да се приготови и на тој начин што ' 
на обете страни отворена и загреана капиларна 
цевка се нурнува во растопена маст, се зема потреб-
ната количина маст, а потоа едниот крај на капи-
ларот се затвора. Ако опитот се приготвува на ва-
ков начин, капиларната цевка со маста пред о-
пределувањето точката на топењето мора да се др-
жи на ладно место (најдобро на мраз) 15 до 24 часа. 
Столбот на маста во капиларната цевка треба да 
биде висок 10 до 20 мм веќе спрема големината 
на живиниот резервоар на термометарот. 
Капиларот се прицврстува на термометрот на при-
мер со помош на гумен прстен, така што столбот на 
маста да биде во височина на живиниот резервоар 
Термометарот со капиларот се става со помош на 
затка во празна поширока епрувета која со помош 
на фаќалка е прицврстена за статив. Епруветата 
треба 'да биде нурната во поширока чаша со вода. 
Водата полека, со постојано мешање (со помош на 
мешалка од жица), се загрева така што темпера-
турата да се зголемува во една минута најмногу 
за 10С. Како точка на топење се смета температура-
та на која столбот на маста станува наполно проѕи-
рен и бистар. За мерење мора да се употреби точен 
термометар кој е поделен на' 0,2оС. 
Ако за определување на точката на топењето не 
се употребуваат скратени термометри, потребно е, 
за да биде мерењето точно, да се земе предвид ко-
ректурата за столбот на живата кој се наоѓа надвор 
од течноста, според следната формула: 

Т = t + n (t - ti) - 0,000154 
каде е: 

Т = коригирана точка на топењето, 
t = прочитана точка на топењето, 
п = должина на живиниот столб што се наоѓа 

надвор од течноста, во степени на темпе-
. ратурата, 

. ti = средна температура на воздухот, која со 
помош на друг термометар се измерува др-
жејќи го при средината на живиниот столб 
што стрчи од течноста. 

15. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АНТИОКСИДАНСИ 
(GALATI И NDGA) 

П р и б о р : 
1) инка за одвојување од 125 ml 
2) цилиндри градуирани од 50 ml 
3) одмерни тиквички од 25 ml 
4) пипети од 1, 2 и 5 ml 

Р е а г е н с и : 
1) петрол-етер (точка на вриење од 40 до 60оС), 

бромен број помал од 1 
2) чист ^етанол, без алдехиди 
3) изо-амил-алкохол 
4) феро сулфат 

5) натриум калиум тартарат 
6) 1%-тен воден раствор на феро сулфат и 0,5% 

тартарат 

7) натриум ацетат, 1%-тен воден раствор 1 

П о с т а п к а : 
10 g маст или масло се раствораат во 50 ml петрол-
-етер, потоа се екстрахираат со 20 ml, а по тоа со 
4 ml метанол. Споените екстракти се измешуваат 
во инка за одвојување, се додава 1 ml вода и ме-
танолен раствор се префрла во одмерна тиквичка 
од 25 ml. 
На 5 ml екстракт, во инка за одвојување, се до-
даваат 0,5 ml раствор на феро сулфат-тартарат и 
20 ml раствор на натриум, ацетат. Смеската се про-
машува и по десет минути се додаваат 10 ml смеса 
од изо-амил-алкохол: петрол-етер (1 : 1). По де-
кантацијата се одвојува долниот слој и се екстра-
хира со нова количина смеса од изо-амил-алкохол: 
петрол-етер. Од споените екстракти се отстранува 
водата и потоа се префрла во тиквичка од 25 ml. 
За да се добие бистар раствор се додаваат 2 ml 
метанол и се дополнува со изо-амил-алкохол. 
Оптичката густина на овој раствор се мери на 550 
милимикрони во однос на изо-амил-алкохол, тоа е Е. 
Слеп опит се врши без додаток на раствор на феро 
сулфат- тартарат, тоа е Ео. 
За калибрирање е потребен раствор на чист галат 
од позната концентрација (5 mg во 100 ml метанол) 
Се земаат. 5 ml овој раствор и се обработуваат ка-
ко што е претходно опишано: тоа е оптичка густи-
на Et. 

Содржината на галатот се добива според фор-
мулата: 

Е—Ео Pi - 5 
содржина на галатот (mg%) = 

Ei 10 - р 
каде што е: 

р = тежина на мострата (маст) во грамови. 
Pi = тежина во грамови на чист галат во 5 ml 

од земениот метанолен раствор. 

Т о ч н о с т : 
Околу 5% од релативна вредност. 

З а б е л е ш к и : 
Аскорбинската, лимонската и фосфорната киселина 
го" смеќаваат определувањето 
Ако е присутен некој понизок галат (етил или про-
пил), можно е тој да биде екстрахиран во вода и 
определувањето да се врши директно во воден рас-
твор, да се додаде реактив (0,5 ml) и до 25 ml да 
се дополни со раствор на натриум ацетат. По тоа се 
мери оптичката густина на 530 милимикрони. 

Методи со 2,6-дихлоркинонхлоримид 

Оваа метода дава сино бојосување за ВИА (max. на 
610—620 милимикрони), а црквено бојосување за 
NDGA (max. на 430 милимикрони) и PG (435 мили-
микрони). 
Методата, главно, се применува за определување на 
ВИА. 

П р и б о р : 
1) инки за одвојување од 250 ml 
2) цилиндри градуирани од 100 ml" 
3) одмерни тиквички со шлајфувана затка од 10, 

125 и 200 ml 
4) пипети од 1, 2 и 5 ml 
5) Whatman-xapTиja бр. 54 

/ Р е а г е н с и : 
1) 2,6-дихлоркинонхлоримид, 0,01%-тен раствор во 

апсолутен етанол (свежо дестилиран) 
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2) пуферски раствор: 2%-тен раствор на натриум 
борат (Na2B'iO? - 10 ЊО) 

3) смеса од 1 волуменски дел на нетрол-етер, со 
точка на вриење од 30 до 60ПС и 3 волуменски де-
ла на петрол-етер. со точка на вриење од 10 до 
100оС, се измива со 1/10' волуменски дел на сул-
фурна киселина, со вода, потоа и со 1%-тен рас-
твор на калиум хидроксид и најпосле се предес-
тилира. 

4) 72%-тен етанол, добиен од апсолутниот етанол 
свежо дестилиран преку калиум перманганат 
(0,10/о-тен) и калиум хадроксид (0,2%-тен). 

П о с т а п к а : 
Се раствора околу 1 g маст во 50 ml петрол-етер, 
приготвен на горе опишаниот начин, во инка за 
одвојување. Се меша 3 минути со 25 ml 72%-тен 
етанол и тоа се ^ повторува трипати, потоа се врши 
четврта екстракција со 50 ml етанол, со мешање 1 
минута. Сите екстракти се спојуваат, се дополну-
ваат до 125 или 200 ml и се филтрираат преку 
Whatman-xapTnja бр. 54. 
Се одмеруваат со пипета 1 до 6 ml екстракт, според 
претпоставената количина, во одмерна тиквичка од 
10 ml, се додаваат 2 ml реагенс, се измешуваат и 
потоа се додаваат 2 ml пуферски раствор. Се при-
готвува слеп опит кој содржи 6 'ml 72%-тен етанол 
и реагенс. 
По 15 минути се мери апсорпцијата на 620 мили-
микрони, во однос на слепиот опит. 
Се пресметува количината на ВИА со споредување -
со калибрационата крива што е изработена со ист 
антиоксиданс или со иста смеса на изомери (3-ВНА 
дава апсорпција пет пати појака од 2-ВНА). 
Beer-овиот закон може да се примени во граници 
од 10 до 50 микрограми. 

Т о ч н о с т : 
1 до 2% од релативната вредност 

16. ДОКАЖУВАЊА НА АНТИОКСИДАНСИТЕ 
ВHА ВНТ, DG, OG, PG 

I. Екстракција на антиоксиданси од масло 

Оваа екстракција се изведува во Erlenmeyer-ова 
тиквичка од 300 ml, со шлајфувана затка, да еле-
ктрична маткалка. 
На маслото, што содржи антиоксиданси, му се до-
дава 100 ml 96%-тен етанол и се матка 1 час. По 
тоа содржината од Erleiimeyer-овата тиквичка се 
пренесува во инка за одвојување и откако слоевите 
ќе се одделат, алкохолниот екстракт преку малата 
инка и овлажената (со растворувач) филтер-хартија 
се филтрира во одмерна тиквичка од 100 ml. Доби-
ениот екстракт се означува со: А екстракт. 
Екстракцијата се повторува со други 100 ml чист 
растворувач, на "ист начин. Добиениот екстракт се 
означува со: В екстракт. 
Галатите се екстрахираат во првиот екстракт (А), 
ВИА во првиот (А) и вториот (В), додека ВНТ не 
може на овој начин наполно да се екстрахира од' 
маслото. 
Со екстракција со помош на прегреана водена пара 
(од 25Q0C) можно е ВНТ наполно да се екстрахира 
од маслото. 

И. Одвојување на антиоксиданси 

А п а р а т у р и и р е а г е н с и : 

1) стаклени плочи -со дебелина од 3 mm, површина 
20 X 20 cm 

2) хроматографсКи кади 
3) стаклени шприцеви 
4) електрична маткалка 
5) стаклена апаратура за дестилација на раствор 

рувач 

6) микропипети за хроматографија (10 ml) 
7) цилиндри градуирани од 10 ml, со шлајфувана 

затка 
8) рамни пластични лажици и пластича фолија 
9) силикагел G според Stahl 

10) етанол р. а., пречистен, 96%-тен (Пречистување 
се врши со дестилација во стаклена апаратура, 
со додаток 1 g КОН и 0,5 g КМ11О4 за 500 ml 
етанол) 

11) етанол р. а. 72% 
12) метанол р. а. 951% 
13) метанол р. а. 75% 
14) петрол-етер 
15) парафинско масло 
16) 2,6-дихлоркинонхлорамид (DCQC), 0,5%-тен рас-

твор во етанол 

П о с т а п к а : 
Одвојување на феиолни антиоксиданси на танок 
слој се состои од следните операции: 

1) Приготвување на такок слој 

Плочите е потребно пред употребата добро да се из-
мијат, прво во детерџент, потоа во обична вода, 
дестилирана вода и на крајот да се измијат со ета-
нол. 
Атсорбенсот за употреба се приготвува така што 
односот на силикателот G, т. е. атсорбенсот и во-
дата да биде 1 : 2,5. 
Се измеруваат 20 g силикагел, се додаваат посте-
пено 50 ml вода, и силно се матка неколку минути. 
По додавањето на целата количина на вода смесата 
се матка 1 час на маткалка. 
ТакА добиениот атсорбенс за приготвување - танок 
слој мора да одлежи најмалку 24 часа пред употре-
бата. Танкиот слој е направен со нанесување атсор-
бенс врз стаклена плоча во дебелина од 0,3 mm. 
Така направената плоча се суши 15-минути на воз-
дух и потоа 20 минути во сушница на температура 
од 110оС. 
По изладувањето плочите се импрегнираат со сме-
са на парафинско масло петрол-етер (1 :9) во 
хроматографски кади. Се импрегнираат % плочи 
т. е. 15 cm од работ на плочата. 

2) Хроматографија на танов: слој 

Во кади за хроматографија се додава 75%-тен ме-
танол и потоа истите се прекриваат со с т а в е н и 
плочи, за да се засити атмосферата во кадата со 
растворувач. 
Количината на растворувачот во кадата мора да 
биде толкава што плочата за хроматографија да би-
де нурната 0,5 cm. - -
Раствор на антиоксидансот се нанесува на плочата 
со микропипета која има тап врв, за да не се ош-
тети слојот на силикагелот. Се нанесува на стартот 
кој се наоѓа на З , е т од долниот раб на плочата. На 
плочата се нанесуваат неколку точки на меѓусебно' 
растојание од 2 до 3 cm. Во случај на дведимензи-
онална хроматографија, смесата на антиоксидаксите 
се нанесува на една то^ка и се хроматографира во 
две насоки. 
Плочата со нанесените антиоксиданси се става во 
када заради развивање, кое трае неколку часа, т. е. 
додека фронтот на растворувачот не достигне ви-
сочина од 15 cm од работ на плочата. 
Плочите се изваѓаат од кадата и по тоа се сушат 
на воздух. 

3) Развивање на хроматограм 

Суви плочи се прскаат со соодветен развивач. 
Галатите не се развиени на плоча со прскање на 
развивач, зашто самите се бојосани, што го 
жува нивното одвојување. 
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ВHА И BHТ се прскаат со DCQC. Антиоксидансот 
ВИА дава сина боја, која веднаш се појавува и мора 
веднаш да се симнува бидејќи силно се шири и со 
подолго стоење бојата се менува во потемна. Анти-
оксидансот ВНТ се појавува во вид на жолта дамка 
со мрк раб дури 10 минути по прскањето. Дамките 
на ВНТ се подолго време стабилни. 
Смесата на антиоксидансот се хроматографира во 
две насоки: првиот ден хроматографија се врши 
во една насока и хроматограмот потоа се суши, а 
вториот ден — во друга насока. 
На тој начин се постигнува фиксирање на галатите, 
а ВHА и ВHТ патувале во друга насока, што овоз-
можува нивно одвојување од галатите. 

три. Тие потоа се загреваат на 70оС и притоа, со 
мешање со стапче, се додаваат во танок млаз 25 ml 
1'%-тен етанол ен раствор на дигитонин. Темпера-
турата на смесата се држи постојано на ,водена ба-
ња од 70оС и смесата повремено, се промешува. 
Веднаш или по извесно "време се исталожуваат 
дигитонин-стеридите. ^ Ако во текот на еден час 
ништо не се исталожило, се смета дека опитот на 
фитостерин покажал негативна реакција, односно 
дека не е присутно растително масло. Ако настанал 
талог, по еден час и се додаваат на се уште топлата 
смеса 20 ml хлорофром и веднаш се филтрира низ 
мала и претходно загреана Buchner-ова инка со 
густа филтер-хартија, или низ чапче со порозна 
плочка (кое е претходно загреано). 
Талогот се измива трипати со по 5 до ГО ml топол 
хлороформ и потоа неколку пати со етер. Филтерот 
со талогот се суши 10 минути на 100оС и повторно 
се измива со етер, за да се отстранат наполно уште 
евентулано заостанатите масни киселини. Потоа 
повторно се исушува на 100оС. 

Докажување на фктостерин 

Дигитонин-стеридите се наоѓаат на филтерот во 
слој танок како хартија. Се "симнуваат од филте-
рот, се пренесуваат во една епрувета во која, спо-
ред нивната количина, се ставаат 3 до 5 ml анхи-
дрид-на оцетна киселина. На епруветата се става 
цевка за ладење, па се загрева да врие растворот 
10 минути. Потоа во уште врелиот раствор се додава 
четирикатна количина на 50%-тен етанол и потоа 

се изладува, со држење на епруветата во ладна 
вода. По 15 минути се филтрира стерин-ацетатот 
низ мал филтер и се измива неколку пати со мал-
ку 50%-тен етанол. Измиениот талог на филтерот 
се отопува во мала количина етер, кој се профил-
трира во мало стаклено чанче, и потоа испарува до сув 
остаток. Сувиот остаток се раствора во 1 ml врел апсо-
лутен -етанол. Откако ќе се издади, исталожените 
кристали се профил грираат со шмукање низ мал 
филтер, по можност со употреба на платински ко-
нус кој на врвот има голем број ситни дупчиња. 
Филтрацијата може да се изведе преку мало (микро) 
филтер-чапче. Исталожените кристали се прекри-
стализираат на ист начин уште два до три пати. 
По третата кристализација кристалната каша се 
става на чинија од н е г а з и р а н порцелан, се при-
тиснува со филтер-хартија за да се исуши, и секој-
пат се определува на вообичаен начин точката на 
топењето. Ако кристалите (фитостерин-ацетат) уште 
не се топат на 1160С (кориг.), може да се претпо-
стави дека во испитуваната маст имало растителни 
масти, а ако се топат на 1170С (кориг.) или на пови-
сока температура, додатокот на растителна маст 
сигурно е докажан, бидејќи стерините на животин-
ски масти се топат под означената температура. 
Кристализацијата на фитостерините може полесно 
да се изведе на следниот начин: 

Исушен фитостерин-ацетат се раствора во што по-
мала количина врел апсолутен етанол, се додаваат 
2 капки вода, а По потреба ако растворот се4 замати, 
се загрева за да стане бистар. Потоа се пушта да 
се кристализира со непрестајно мешање со стаклено 
стапче. Кристалите се собираат на малиот мазен 
филтер, се измиваат -двапати со ладен апсолутен 
етанол, се сушат 30 минути на 100оС и по тоа се" 
определува точката на топењето. Ако првата точка 
на топењето била под 1170С, кристалите се рекри-
стализираат од апсолутниот етанол, па повторно се 
определува точката на топењето. 
Животинските масти содржат 0,1 до 0,5, а риби-
ните масла до 2% холестерол, додека растителните 
масти содржат 0,1 до -1,2% фитостерин. 

З а б е л е ш к а : 
Холестерол-ацетатот се топи на 114,30 (кориг.), а 
точката на топењето на- фитостерин-ацетатот се 
наоѓа најмалку за 10о погоре, на пример: ацетатот 

Хроматограм на смесите на антиоксидансите во ета-
нол 1-ВНА, 2-ВНТ, 3-DG, 4-OG, 5-PG 

17. РАЗЛИКУВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИ И ЖИВО-
ТИНСКИ МАСТИ (BOMER-OBATA ФИТОСТЕРОЛ-

-АЦЕТАТ МЕТОДА) 

Р е а г е н с и : 
1) 1%-тен раствор на дигитонин во етанол 
2) 200 g калиум хидроксид се растворуваат во 

70%-тен етанол и се дополнуваат до 1 литар, 
3) 25%-тна хлороводородна киселина 
4) хлороформ 
5) анхидрид на оцетна киселина 
6) 50%-тен етанол 
7) апсолутен етанол 

П о с т а п к а : 

Издвојување на етерот со помош на дмгитонин 

50 g маст или масло се сапонифицираат во по-
криена чаша или тиквичка од 500 ml со 100 ml ета-
нолен калиум хидроксид Се сапонифицираат на 
зоврена водена бања во текот на половина час, со 
често мешање. По завршената сапонификација, која 
се познава по тоа што на површината не пливаат 
масни капки, растворот се разредува со еднаков 
волумен жешка вода. Потоа се додаваат 50 ml 
25%-тна хлороводородна киселина, за да се ослобо-
дат од сапунот масните киселини, и се продолжува 
со греење додека масните киселини не се соберат 
на површината во форма на маслен слој, Потоа 
уште врели се филтрираат преку инка за врела 
филтрација низ густа и мазна филтер-хартија. За 
да се спречи проаѓање на матна течност, најпрво до 
половината на филтерот се налева врела вода, а 
потоа, кога таа минала, се налева течноста со мас-
ни киселини. Кога водениот слој минал,' филтерот 
се продупчува со стаклено стапче, а масните расто-
пени киселини низ друг сув филтер, пак во инка 
за греење, се филтрираат во чаша од 200 ml. Про-
филтрираните масни киселини мораат да бидат бис-
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на стигмастеринот се топи на 1410, стерин-ацетатот 
од кокосова маст — на 1290 од лененото масло — 
на 129,8G. Ако е последната фракција на кристали 
на Х160 наполно бистро растворена, тогаш е во пра-
шање чист холестерол - значи дека е испитувана 
маст од животинско потекло без примеса на рас-
тителни масти. 
Ако е за време на определувањето на точката на 
топењето живиниот столб на термометарот многу 
надвор од течноста која служи за загревање, мора 
да се изврши коректура на температурата на на-
чинот како што е опишано при определувањето на 
точката на топењето на маста. 
Употребениот дигитонин мора пред првата употре-
ба да се контролира на тој начин што се извршува 
опит со 50 g животинска маст на која ќ се додаваат 
2 g растително масло. Со тој опит мораат да се до-
бијат стерин-ацетати со точка на топење над 1160С, 

349. 

Врз основа на член 63, во врска со член 39 од 
Основниот закон за мерките за унапредување на 
сточарството и за здравствената заштита на доби-
токот („Службен лист на СФРЈ", бр. 16/65 и 29/66), 
сојузниот секретар за земјоделство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ НА ДРЖАВНАТА ГРА-
НИЦА СПРЕМА АВСТРИЈА, УНГАРИЈА, РОМА-
НИЈА И БУГАРИЈА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА 

ВНЕСУВАЊЕТО НА ДОБИТОЧНА ЗАРАЗА 

1. Заради спречување на внесувањето и ширење-
то во Југославија на заразната болест лигавка и шаи: 

1) се забранува внесувањето од страна на пат-
ници во Југославија на добиточни 'производи и су-
ровини, освен конзерви, преку граничниот премин 
Марибор и преку сите гранични премини спрема 
Австрија источно од граничниот премин Марибор, 
и преку сите гранични премини спрема Унгарија, 
Романија и Бугарија; 

2) се забранува малограничен промет на пат-
ници спрема Романија на делот на сувоземната др-
жавна граница од реката Дунав до тромеѓата со Ун-
гарија кај местото Рабе и спрема Унгарија од тро-
меѓата со Романија ка ј местото Рабе до реката 
Дунав; , 

3) се забранува преминување на патници и 
друмски превозни средства преку државната грани-
ца со Романија ка ј граничниот премин Српска 
Црња. 

2. Увозот на добиток од Романија во Југосла-
вија е дозволен само преку граничниот премин Ко-
ториба ако пратката се увезува со железница, или 
преку граничниот премин Горичани ако пратката се 
увезува со камион, а кои премини се наоѓаат на др-
жавната граница помеѓу Југославија и Унгарија. 

Одредбата на став 1 од оваа точка се однесува 
и на превозот на добиток од Романија преку Ју-
гославија. 

3. Со денот на влегувањето во си^а на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за презе-
мање мерки на државната граница спрема Австри-
ја, Унгарија, Романија и Бугарија заради спречу-
вање на внесувањето на добиточни зарази („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 9/73 и 15/73). 

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 8-752/3 
24 април 1973 година 

' Белград 
Сојузен секретар 
за земјоделство, 

Иво Куштрак, с, р, 

350. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот 
и за другите видови, информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на весникот „Coirriere della sera", број 74 
од 29 март 1973 година, кој излегува на италијански 
јазик во Милано, Италија. 

Бр. 650-1-22/99 
16 април 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни 

работи, 
Лука Бановиќ, с. р. 

351. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за друг,ите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕ-

ТО НА СПИСАНИЕТО „QUICK" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Quick", број 15 од 5 април 
1973 година, кој излегува на германски јазик во 
Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/97 
18 април 1973 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за внатрешни 

работи, 
Лука Бановиќ, с. р. 

352. 

Врз основа на член 50% од Законот за Народната 
банка на Југославија и за единственото монетарно 
работење на народните банки на републиките -и на 
народните банки на автономните покраини („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 23/72), во спогодба со сојуз-
ниот секретар за народна одбрана, Советот на гувер-
нерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ВО КОИ РАБОТИ ВРЗ ВОЕ-
НИОТ СЕРВИС СОГЛАСНО СЕ ПРИМЕНУВААТ 
ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ 
И ЗА КРЕДИТНОТО И БАНКАРСКОТО РАБО-

ТЕЊЕ 

1. Врз Воениот сервис како специјализирана 
организација во состав на Народната банка на Ју -
гославија согласно се применуваат одделни одред-
би од Законот за банките и за кредитното и бан-
карското работење во работите од член 49 став 1 на 
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Законот за Народната банка на Југославија и за 
единственото монетарно работење на народните 
банки на републиките и на народните банки на 
автономните покраини (во понатамошниот текст: 
Законот). 

2. За вршење на работите од член 49 став 1 на 
Законот Воениот сервис, покрај средствата од член 
49 став 2 на Законот, формира и средства согласно 
со чл. 12, 13, 14, 68, 69 и 70 од Законот за банките 
и за кредитното и банкарското работење од: 

1) средствата што заинтересираните корисници 
на општествени средства — депоненти на средства 
ќе ги здружат или вложат врз основа на договор 
по одредени работи за потребите на Југословенската 
народна армија (во понатамошниот текст: ЈНА) и 
на народната одбрана; 

2) средствата што воените лица и граѓанските 
лица На служба во ЈНА ќе ги вложат или депони-
раат за станбена изградба; 

3) средствата што ќе се формираат со вршење 
на задачите по девизниот стоковен и нестоковен 
план на Сојузниот секретаријат за народна одбра-
на и по девизното работење на воените установи 
што работат врз принципот на стекнување и рас-
пределба на доход; 

4) средствата што одредени капацитети за про-
изводство на вооружување и на воена опрема и 
нивните здруженија по одредени задачи ќе ги здру-
жат со други заинтересирани корисници на опште-
ствени средства и ќе ги депонираат заради вложу-
вање во инвестиции и за други намени за потреби-
те на ЈНА и на народната одбрана; 

5) депонираните средства по видување од од-
редени капацитети за производство на вооружува-
ње и на воена опрема и нивните здруженија, како 
и од средствата на другите корисници на опште-
ствени средства наменети за потребите на народна-
та одбрана; 

6) депонираните средства на единиците и уста-
новите на ЈНА, од одредени капацитети за произ-
водство на вооружување и на воена опрема и нив-
ните здруженија и другите корисници на општест-
вени средства наменети за потребите на ЈНА и на 
народната одбрана; 

7) средствата по завршната сметка на Воениот 
сервис, внесени во фондот за кредитирање и^ фи-
нансирање на потребите на ЈНА; 

8) другите средства депонирани или прибавени 
по пат на кредит во Југославија, врз основа на со-
јузните прописи, за потребите на ЈНА и на народ-
ната одбрана. 

3. Согласно со член 99 од Законот за банките и 
за кредитното и банкарското работење, средствата 
на кредитниот фонд и средствата на посебниот ре-
зервен фонд, според книговодствената состојба на 
31 декември 1972 година, Воениот сервис ќе ги рас-
предели на дел кој ќ припаѓа на ЈНА и на дел кој 
им припаѓа на одредени капацитети за производ-
ство на вооружување и на воена опрема, сразмерно 
со средствата со кои учествувале во формирањето 
на кредитниот фонд и на посебниот резервен фонд 
во Воениот -сервис. 

Поделбата на средствата од став 1 на оваа точ-
ка ќе ја изврши Воениот - сервис до 31 декември 
1973 година. , 

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

О. бр. 26 
20 април 1973 година 

Белград 

Претседател на Советот на 
гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

353. 

Врз основа на член 62 точка 14 од Законот за 
Народната банка на Југославија и за единственото 
монетарно работење на народните банки на репуб-
ликите и на народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72) и член 6 
од Законот за измени и дополненија на Законот за 
организацијата на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони („Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРЕНЕСУВАЊЕ ДЕЛ НА СРЕДСТВАТА НА 
ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ ВРЗ ПОШТЕНСКАТА 

ШТЕДИЛНИЦА ВО 1973 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за пренесување дел на средства-
та на штедните влогови врз Поштенската штедил-
ница во 1973 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 
17/73) во точка 2 став 1 на крајот се додаваат зарез 
и зборовите: „а во текот на второто тримесечје из-
нос од натамошни 200,000.000 динари". 

Во став 2 бројот: „1.400,000.000" се заменува со 
бројот: „1.200,000.000". 

2, Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр 27 
19 април 1973 година 

Белград 

Претседател на Советот 
^ на гувернерите 

гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Бранислав Чолановиќ, с. р. 

354. 

Врз основа на чл. 26 и'62 точка 10 Од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на ре-
публиките и на народните банки на автономните 
покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72) и 
член 24 од Законот за хартиите од вредност („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 58/71), Советот на гувер-
нерите донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА 

НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Народната банка на Југославија ќе издава 
свои благајнички записи почнувајќи од 15 мај 1973 
година, и тоа до вкупниот износ од 1.000,000.000 ди-
нари. 

2. Благајничките записи од точка 1 на оваа од-
лука можат да ги запишуваат само банките. 

Запишувањето на благајничките записи банки-
те го вршат кај народните банки на републиките и 
ка ј народните банки на автономните покраини.. 

3. Благајничките записи се издаваат со рок на 
втасаност од 12 месеци и со камата по стапка^од 6% 
годишно. Каматата се смета од денот на запишува-
њето на благајничките записи и се исплатува во 
роковите на втасноста на благајничките записи. 

4. Благајничките записи се издаваат во апоени 
од 100.000, 200.000 и 500.000 динари. 
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5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

О. бр. 28 
19 април 1973 година 

Белград 
Претседател на Советот на 

гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Бранислав Чолановиќ, с. р. 

355. 

Врз основа на чл. 16, 20 и 62 точка 2 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единствено-
во монетарно работење на народните банки'на репуб-
ликите и на народните банки на автономните покра-
ини („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/72) и член 8-6 
став 3 од Законот за банките и за кредитното и -бан-
карското работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
58/71 ц 71/72), Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА МИНИМАЛНАТА ЛИКВИДНОСТ НА ДЕЛОВ-
НИТЕ БАНКИ И ЗА СТРУКТУРАТА НА НИВНИ-

ТЕ ПЛАСМАНИ СПОРЕД РОКОВИТЕ НА 
- I ВТАСАНОСТА 

1. Заради обезбедување минимална ликвидност 
Во своето работење деловните банки (во понатамо-
шниот текст: банките) се должни: 

1) во парични средства на резервниот фонд 
на посебнава сметка ка ј Службата на општест-
веното книговодство, во благајнички записи на На-
родната банка на Југославија, во обврзници на 
општествено-политичките заедници (член 2 од За-
конот за посебно користење на одредени обврзни-
ци - „Службен лист на СФРЈ", бр. 39/72) и во 
обврзници на федерацијата запишани џо смисла на 
Законот за издавање на обврзници на федерацијата 
за покритие на обврските спрема социјалното оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/70), 
секојдневно, сметајќи во просек за изминатите 30 
дена, да имаат минимум резерва на ликвидност на ј -
малку во височина од 80% од вкупната состојба на 
својот резервен фонд, намален за делот што е фор-
миран од основите на кредитите дадени од средс-
твата на федерацијата за кредитирање на побрзиот 
развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини; 

2) од вкупните краткорочни извори на средс-
твата најмалку 35'% да користат за давање кратко-
рочни кредити за обртни средства и за други плас-
мани со рок за враќање до две години, а најмалку 
20% — за давање" кредити на организациите на 
здружениот труд за повремени вложувања во обр-
ати средства со рок за враќање до. 3 месеци. 

Како краткорочни кредити за обртни средства 
со рок за враќање до 2 години односно до 3 месеци, 
во смисла на одредбата под 2 на став 1 од оваа то-
чка, се сметаат и кредитите дадени за производс-
тво и за залихи на земјоделски производи врз ос-
нова на кои банките користат кредити од средс-
твата на примарната емисија кај Народната банка 
на Југославија односно ка ј народните банки на ре-
публиките и кај народните банки на автономните 
покраини, како и кредитите за производство на 
станови за пазар, без оглед на предвидениот рок 
за враќање на тие кредити. 

Дневниот просек на паричните средства од од-
редбата под 1 на став 1 од оваа точка се пресмету-
ва со собирање на дневните состојби на паричните 
средства на резервниот фонд, на средствата во бла-
гајнички записи на Народната банка на Југосла-
вија и на средствата во обврзници на општествено-

политичките заедници и со делење на тој збир 
со 30. 

2. Банките се должни да ја усогласат својата 
ликвидност со одредбите на оваа одлука најдоцна 
во рок од два месеца, л структурата на пласманите 
— по роковите на втасаноста најдоцна во рок од 
пет месеци, од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

3. Привремено, а најдолго 10 работни дена во 
месецот, банката може да користи кредит за ли-
квидност кај народната банка на републиката од-
носно ка ј народната банка на автономната покра-
ина врз основа на благајнички записи на Народ-
ната банка на Југославија и на обврзници на ф е -
дерацијата за покритие на обврските спрема со-
цијалното осигурување (точка 1 став 1 под 1), и 
тоа до височината на номиналната вредност на тие 
записи и обврзници. Благајничките записи и обврз-
ниците врз основа на кои банката користи кредит 
за ликвидност се засметуваат во минимумот на ре-
зервата за ликвидност во смисла на точка 1 став 
1 под 1 на оваа одлука. ' 

4. Одлуката за задолжителниот минимум ма 
примарната ликвидност на деловните банки што 
користат кредити ка ј Народната банка на Југославија, 
О. бр. 45 од 2 јули 1970 година, О. бр. 52 од 23 јули 1970 
година, О. бр. 10 од 28 јануари 1971 година, О. бр. 35 од 13 
април 1971 година, О. -бр. 50 од 8 јуни 1971 година, 
О, бр. 60 од 30 јули 1971 година и О. бр. 60 од 26 
јули 1971 година, може да се применува уште 60 
дена од денот' на влегувањето во сила на оваа од-
лука, а по истекот на тој рок престанува да важи. 

Банките што својата ликвидност ќе ја усогла-
сат со одредбите на оваа одлука пред истекот на ро-
кот од став 1 на оваа точка, од денот на усогла-
сувањето можат да вршат пресметување на мини-
малната ликвидност според одредбите tea оваа од-
лука. 

5. Технички упатства за ,спроведување на оваа 
одлука дава, по потреба, Народната банка на Ју-
гославија. 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,,Службен ,лист на СФРЈ". 

О. бр. 29 
26 април 1973 година -

Белград 
Претседател на Советот на 

гувернерите 
гувернер 

на Народната банка на 
Југославија, 

Бранислав Чолановиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 
О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИ-
ТОСТА НА ЧЛ. 31, 33, 35 И 36 НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТАТА И ЗА СИС-
ТЕМАТИЗАЦИЈАТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
БРОДОГРАДИЛИШТЕТО ,,ЈОЗО ЛОЗОВИНА -

МОСОР", ТРОГИР 

I. На иницијатива на Остоиќ Мирко од Сплит, 
Уставниот, суд на Југославија, со решение У бр. 
282/71 од 24 мај 1972 година, поведе постапка за 
оценување на уставноста и законитоста на одред-
бите на чл. 31, 33, 35 И 36 на Правилникот за рас-
пределба на личните доходи, за организацијата на 
работата и за систематизацијата на работните места 
на Бродоградилиштето „Јозо Лозовина — Мосор", 
Трогир, од 14 септември 1970 година. 

Со одредбите на чл. 31 и 33 на правилникот е 
пропишано, покрај другото, дека стимулативниот 
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број на бодовите на пресметковниот основ на лич-
ниот доход на работникот го одредува неговиот не-
посреден стручен раководител секои три месеци 
според резултатите што работникот ги остварил во 
работата, а со одредбите на чл. 35 и 36 на правил-
никот е пропишано дека-работникот го губи право-
то на стимулативниот дел на личниот доход ако ЕО 
рок од три месеци трипати задоцни на работа или 
еднаш неоправдано изостане од работа. 

И. Оценувајќи ја уставноста и законитоста на 
наведените одредби на правилникот, Уставниот суд 
на Југославија утврди дека тие одредби не се со-
гласни ниту со Уставот на СФРЈ ниту со законот. 

Ниту Уставот ниту законот не предвидуваат 
можност, за личниот доход или за делот на лич-
ниот доход на работникот да одлучува поединец. 
Наспроти тоа, според точка 4 став 1 на Уставниот 
амандман XXI основите и мерилата за распределба-
та на доходот и на личниот доход ги утврдуваат 
работниците, во согласност со основите и мерила-
та утврдени со самоуправните спогодби и со опште-
ствените договори. 

Основниот закон за работните односи, исто та-
ка,, не предвидува можност за намалување на лич-
ниот доход на работникот, па ниту на варијабил-
ниот дел на личниот доход, поради дејствија со кои 
се врши повреда на работната должност, како што 
се задоцнување на работа или неоправдани изоста-
ноци од работа. Во таквите случаи може да се ут-
врди, според установените основи и мерила, за рас-
пределбата на личните доходи, само она што ра-
ботникот не го остварил за време на задоцнувањето 
или на неоправданото отсуствување од работа. На-
малувањето на остварениот личен доход односно на 
неговиот варијабилен дел поради повреди на ра-
ботната должност претставува облик на индиректно 
воведување на парични: казни. Поради повреди на 
работната должност меѓутоа, може да се изрече са-
мо една од мерките предвидени во -член 91 на Ос-
новниот закон за работните односи (опомена, јавна 
опомена, последна јавна опомена и исклучување од 

'работната заедница). 
III. Врз основа на член 241 став 1 точка 3 и 

член 247 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Ју-
гославија 

о д л у ч и 

Се укинуваат одредбите на чл. 31, 33, 35 и 36 на 
Правилникот за распределба на личните доходи, за 
организацијата на работата и за систематизацијата 
на работните места на Бродоградилиштето „Јозо 

' Лозовина — Мосор", Трогир, од 14 септември 1970 
година. 

IV. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јо-
вановиќ и судии Иван Божичевиќ, Радивое Главиќ, 
д-р Борислав Благоевиќ, Радојка Катиќ, д-р Алек-
сандар Фира, Јоже Земљак, д-р Иво Сунариќ, Бо-
ривое Ромиќ, Гуро Меденица, Димо Кантарџиски, 
д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ и Таип Таипи. 

У бр. 282/71 
21 февруари 1973 година 

' Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановић, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 
7 ОД ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕНИЈАТА НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА МА ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА КОМЕРЦИЈАЛ-

НАТА БАНКА ВО ЗАДАР 

I. На иницијатива на група работници од За-
дар, Уставниот суд на Југославија со решение У бр. 

49/71 од 14 јуни 1972 година поведе постапка за 
оценување на законитоста на одредбите на член 7 
од Измените и дополненијата на Правилникот за 
распределба на личните доходи на работниците на 
Комерцијалната банка во Задар, од 29 октомври 1971 
година. 

Со одредбите на член 7 од Измените и дополне-
нијата на Правилникот е' пропишано дека, при ус-
тановувањето на основите за распределбата на 
личните доходи, средноучилишното образование и 
образованието стечено во училишта за висококва-
лификувани работници вредат 30 додатниу бодови, 
а признаената средна стручна подготовка и обра-
зованието стечено во училишта за квалификувани 
работници - 20 додатни бодови. При вреднувањето 
на другите степени на образование по ова прашање 
не се прави никаква разлика. 

II. Оценувајќи ја законитоста на 'наведената 
одредба од Измените и дополненијата на, Правилни-
кот, Уставниот суд на^ Југославија утврди дека так-
вото регулирање не е согласно со одредбите на чли 
9 и 81 на Основниот закон за работните односи. 

Со член 81 од Основниот закон за работните од-̂  
носи е пропишано дека основите што работната за-
едница ги утврдува според природата и особености^ 
те на работата поаѓаат особено, покрај другото, и 
од стручната подготовка. Како стручна подготовка, 
во смисла на чл. 9 и 81 од наведениот основен за-
кон, се подразбира не само стручната подготовка' 
стечена со училишно образование туку и стручната 
подготовка стечена низ практика и признаена со 
прописите донесени врз основа на закон. Ако, ме-
ѓутоа, при установувањето на основите за распре-
делбата на личните доходи се вреднуваат и елемен-
ти како што е стручната подготовка, тогаш работ-
ната заедница не може со својот општ акт различно 
да ги вреднува стручната подготовка стечена со 
училишно образование и стручната подготовка од 
ист степен стечена низ практиката и признаена со 
прописите донесени врз основа на закон. 

Според изнесеното, несогласноста ,на одредбата 
на член 7 на Измените и дополненијата на Правил-
никот со одредбите на чл. 3-и 81 на Основниот закон 
за работните односи се состои во тоа, што со наве-
дената одредба на измените и дополненијата на пра-
вилникот различно се вреднуваат, при установува-
њето на основите за утврдување на личните дохо-
ди, стручните подготовки што во оваа област се 
изедначени со прописите донесени врз основа на 
закон. 

III. Врз основа на член 241 став 1 точка 3 и член 
247 на Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југо-
славија 

о д л у ч и 

Се укинува член 7 на Измените и дополненијата 
на Правилникот за распределба на личните доходи 
на работниците на Комерцијалната банка во Задар, 
од 29 октомври 1971 година. 

IV. Уставниот суд на Југославија, врз основа на 
јавната расправа, ја донесе оваа одлука во состав: 
претседавач судија Димо Кантарџиски и судии: 
Иван Божичевиќ, Радивое Главиќ д-р Борислав 
Благоевиќ, Радојка Катиќ, д-р Александар Фира, 
Јоже Земљак, д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи, Гуро 
Меденица, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ и Бо-
ривое Ромиќ. 

У бр. 49/72 
22 февруари 1973 година 

Белград 
Го заменува претседателот 

на Уставниот суд на 
Југославија судија, 

Димо Кантарџиски, с.' р, 
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О Д Л У К А 

ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО РА-
БОТНАТА ЕДИНИЦА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПРУ-

ГИТЕ ВО ТУЗЛА 

I. Синдикалната подружница на пружната делни-
ца Тиња, ЖТП Сараево, му предложи на Уставниот 
суд на Југославија да ја оцени уставноста и закони-
тоста на одредбата на Одлуката за работното време 
во Работната единица за одржување на пругите во 
Тузла, во оној дел кој пропишува на работниците, 
кога во шестиот „слободен" ден на петдневната работ-
на седмица имаат одмор поради државен празник, да 
не им припаѓаат правата утврдени во член 75 на Ос-
новниот закон за работните односи. 

Според наведената одлука државниот празник 
на сите работници им се евидентира со „ДП", а во 
соодветната колона на Работната книга I дел не се 
искажуваат работните часови кога државниот праз-
ник ќе падне во сабота односно во слободен поне-
делник. 

II. Член 75 на Основниот закон за работните од-
носи утврдува дека за време на државните празни-
ни работникот има право на одмор, а дека при у-
гѓврдувањето на височината на неговото учество во 
распределбата на средствата за лични доходи овие. 
денови се̂  сметаат како денови поминати на работа. 

Со член 37 од Уставот на СФРЈ е утврдено пра-' 
вото на робтниците на ограничено работно време од" 
42 часа седмично, а со член 57 на Основниот закон 
за работните односи на основните организации на 
здружениот труд им е дадено правото сами да из-
вршат распоред на работното време во текот на сед-
мицата на дневно работно време, со тоа што во таа 
седмица да не можат да воведат помалку од пет 
работни денови и што-при тоа се должни на работ-
никот да му обезбедат право на непрекинат дневен 
одмор помеѓу два последователни работни дена од 
најмалку 12 часови, односно право на седмичен од-
мор од најмалку 24 часа непрекинато. 

Во член 37 од Основниот закон за работните од-
носи е утврдено правото на работникот само на 42-
-часовна работна седмица, а не и на седумчасовен 
или осумчасовен работен ден. Но, бидејќи според 
член 154 на Основниот закон за работните односи, 
шестиот ден ка ј петдневна работна "седмица се смета 
како работникот да го поминал на работа во поглед 
остварувањето на правата по основ на трудот во ос-
новната организација на здружениот труд, ,треба да 
се земе дека, согласно со законот, и ка ј работна сед-
мица работниот ден да изнесува онолку часови кол-
ку што е потребно за да се оствари со Уставот и со 
законот пропишаната работна седмица од '42 работ-
ни часа. 

Затоа, кога државниот празник ќе падне во т.и. 
„слободна" и „неработна" сабота, илиово кој и да е 
друг таков ден во седмицата (освен на ден кој со 
Општиот акт е утврден како ден на седмичен одмор), 
на работникот мора да му се овозможи и на тој ден 
да се користи со своето право на одмор и на учество 
во распределбата на средствата за лични доходи од 
член 75 на Основниот закон за работните односи. 
Во тој случај фондот на ефективно остварените ра-
ботни часови во односната седмица ќе му се намали 
за 7 односно, ако е во прашање дводневен државен 
празник, за 14 часови, па работникот во таа сед-
мица нема да има вкупно 42 ефективно остварени 
работни часови, туку помалку за онолку работни 
часови колку работни часови му се признаени како 
да работел и во денот (или деновите) на државниот 
празник. 

Правото на работникот на одмор во деновите на 
празници на СФРЈ е законско право на секој ра-
ботник како поединец и со својот општ акт работ-
ната заедница не може да ја институира обврската 
според која шестиот „неработен" ^ен во петдневна 
работна седмица, кога во тој ден ќе падне празник 
На СФРЈ, би требало да се „надоместува", во целост 
или делум, со остварување на поголем број работни 
часови во другите работни денови. Таквото норми-

рање би значело идентифицирање на празникот на 
СФРЈ со „слободна сабота" или со кој и да е друг 
ден во седмицата кој е слободен затоа бидејќи е 
„надоместен" со подолга работа во другите денови. 
Тоа, исто така, би значело дека во таквиот случај 
одредениот број работни часови, и тоа оној број (ра-
ботни часови) кој отпаѓа на шестиот „неработен" ден, 
на работникот не би му се признавал како основ за 
учество во распределбата на средствата за лични до-
ходи, иако соодветниот дел на личниот доход го стек-
нува по основ на празникот на СФРЈ. 

Ако организацијата на работата во одредени деј-
ности налага работникот во петдневната работна сед-
мица да мора да биде по осум односно десет часови 
дневно на работното место, вишокот над 35 односно 
28 ефективно остварени работни часови во таа сед-
мица, на работникот ќе му се признае и ќе му се ис-
плати при редовната исплата на месечната аконта-
ција на личниот доход или при распределбата на 
личните доходи по периодичната пресметка односно 
завршната сметка, согласно со важечките самоу-
правни акти на организацијата на здружениот труд. 

III. Од изложеното, а врз основа цд член 241 
став 1 точка 3 и член 247 од Уставот на СФРЈ, по 
Одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Југо-
славија 

о д л у ч и 

Се укинува одредбата на алинејата 4 на точка 3 
на одделот 4 од Одлуката за работното време во Ра-
ботната единица за одржување на пругите во Тузла, 
од 29 април 1971 година. 

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија 
ја донесе во состав: претседавач судија Радивое 
Главиќ и судии д-р Борислав Благоевиќ, Иван Бо-
жичевиќ, Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ, Гуро 
Меденица, Ненад Петровиќ, д-р Стане Павлич, Бо-
ривое Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, д-р Александар, 
Фира, Таип Таипи и Јоже Земљак. 

У бр. 135/71 
12 март 1973 година 

Белград 
Го заменува 

претседателот на Уставниот 
суд на Југославија, 

судија, 
Радивое Главиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ОДЛУКАТА 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА ВИНКОВЦИ ЗА 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 

ОПШТИНСКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ 

- I. По повод иницијативата на Трговското прет-
пријатие „Звијезда" од Винковци, Уставниот суд на 
Југославија, со решение бр. У-141/72 поведе постап-
ка за оцена на законитоста на член 1 од Одлуката 
на Собранието на општина Винковци за измени и 
дополненија на Одлуката за општинскиот данок на 
промет, од 21 април 1972 година. 

Со одредбата на член 1 од Одлуката за измени и 
дополненија на Одлуката за -општинскиот данок на 
промет, даночната стапка на промет на сите прои-
зводи што служат за крајна потрошувачка е зголе-
мена од 6% на 7%, освен на прометот на производи 
што се посебно предвидени во тарифата или за кои 
е предвидено даночно ослободување. 

, II. Во претходната постапка Уставниот суд на 
Југославија утврди дека наведената одлука, со која 
е зголемен данокот на промет на стоки на мало, се 
применува од-21 мај 1972 година. Исто така, Судот 
утврди дека Собранието на општина Винковци ја 
зголемило стапката на овој данок во времето на ва-
жењето на Одлуката на Сојузниот извршен совет за 
зкаксимирање на цените на сите производи и услуги, 
со која, како максимални цени се утврдени цените 
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на производите во прометот што важеле на 26 ноем-
ври 1971 година. Судот исто така констатира дека 
Основниот закон за данокот на промет во одредби-
те на чл. 12 и 13 пропишувал товарот на данокот на 
промет на производи да паѓа врз купувачот односно 
потрошувачот. Идентична одредба содржана е и во 
член 16 од Законот,за оданочување на производи и 
услуги во прометот. 

Уставниот суд на Југославија зазеде становиште 
дека во условите на максимираните цени на произ-
водите во прометот, т.е. до 23 јуни 1972 година кога 
влезе во сила Одлуката за измени и дополненија на 
Одлуката за максимирање на цените на сите произ-
води и услуги, секое зголемување на даночните 
стапки, т.е. на данокот на промет на производите 
чија цена не може да се менува, содржи во себе и 
промена на одредениот со сојузен закон носител на 
даночниот товор. Со други зборови, даночниот об-
врзник станува и субјект на даночниот товар однос-
но го плаќа зголемениот данок на промет на произ-
водите од својот доходна тоа, според мислењето на 
Судот, не е во согласност со наведените сојузни 
прописи за данокот на промет со кои е регулирано 
данакот на промет на ,стоки на мало да паѓа на то-
вар на купувачот односно потрошувачот. 

III. Од изложеното, а врз основа на член 241 
став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ и член 35 став 2 
од Законот за Уставниот суд на Југославија, по од-
ржаната јавна, расправа, Уставниот суд на Југо-
славија 

о д л у ч и 

1. Се утврдува дека одредбата на член 1 од Од-
луката на Собранието на општина Винковци за из-
мени и дополненија на Одлуката за општинскиот 
данок на промет не била во согласност со Законот за 
времето од денот на влегувањето во сила на одлука-
та до 23 јуни 1972 годрша. 

2. Оваа одлука се објавува во „Службен лист на 
СФРЈ" и во „Службени вјесник општине Вин-
ковци". 

IV. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија 
ја донесе во состав: претседател на-Судот Блажо 
Јовановиќ и судии д-р Борислав Благоевиќ, Иван 
Божиновиќ, д-р Александар Фира, Радивое Главиќ, 
Радојка Катиќ, Димо Кантарџиски, Гуро Меденица, 
д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, Боривое Ромиќ, 
д-р Иво Сунариќ, Таип Таипи и Јоже Земљак. 

У бр. 141/72 ' 
13 март 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 14 ДО 24 НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР ВО ИВАНГРАД 

I. Д-р Влајко Боричиќ, лекар-специјалист на 
Медицинскиот центар во Иванград, поднесе барање 
за оценување на законитоста на чл„ 15 и 20 на Пра-
вилникот за распределба на личните доходи на 
Медицинскиот центар во Иванград, а по иницијати-
ва на Уставниот суд на Југославија постапката е 
проширена на оценување на уставноста и закони-
тоста на целокупниот систем на распределбата на 
стимулативните бодови, пропишан со одредбите на 
чл. 14 до 24 на Правилникот за распределба на лич-
ните доходи на Медицинскиот центар во Иванград; 

II. По спроведената претходна постапка и по 
одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Југо-

славија утврди дека суштината на системов уа 
стимулативната распределба, е регулирана со одред-
бите на чл. 14 до 17 и 19 до 21 на Правилникот за 
распределба на личните доходи на, Медицинскиот 
центар во Иванград,4 кои ги одредуваат условите на 
распределбата, мерилата на распределбата и бројот 
на стимулативните бодови што може да се оствари-
со исполнување на условите според одредените ме-
рила. 

Од наведените одредби произлегува дека како 
мерила за распределба на стимулативните бодови 
се пропишани одредениот начин на обесувањето на 
рабо,тникот на работното место и извршувањето на 
основните обврски при работата. По оцена на Устав-
ниот суд на Југославија одредениот начин на о б е -
сувањето и извршувањето на работните обврски на 
работното мес-то се неопходни елементи на секој 
труд за кој се остварува личен доход, но поради тоа 
не можат да бидат издвоени во посебно мерило за 
распределба на средствата за лични доходи. 

Согласно со изложеното^ Уставниот суд на Ју-
гославија оцени дека системот на стимулативната 
распределба на делот на личниот дохоГд, кој е со-
држан во наведените одредби на Правилникот за 
распредел,ба на личните доходи на Медицинскиот 
центар во Иванград, им е спротивен на начелата на 
распределбата содржани во член 10 на Основниот 
закон за работните односи, во точка 3 на Уставниот 
амандман XXI и во чл. 81 и 91 на Основниот закон 
за работните односи. 

III. Оценувајќи ја одредбата на член 22 на Пра-
вилникот за распределба на личните доходи на 
Медицинскиот -центар во Иванград, со која е пред-
видена месечна конечна распределба на стимул а-
тивните бодови, Уставниот суд најде дека оваа од-
редба му е спротивна на член 84 на Основниот за-
кон за работните односи. Ова поради тоа што за-
конот изречно предвидува личниот доход на ра-
ботниците да се утврдува со распределбата на сред-
ствата по завршната сметка. Уставниот амандман 
XXI предвидува со распределбата на средствата за 
личните доходи да се одредува сразмерното учество 
на работниците во остварениот успех и развоЈ на ра-
ботната организација. Бидејќи мерило за успехот 
од работата на работната организација во една го-
дина е завршната сметка за таа година, придонесот 
на работниците во тој устѓех не може да се мерн.а 
да не1 се мери успехот на работната организација. 
Според тоа, спротивно е на наведените прописи од 
Уставот и законот личниот доход на работниците 
да се одредува врз основа на критериумите што ја 
изразуваат неговата работа во еден месец, занема-
рувајќи го работниот придонес на работникот за 
успехот и развојот на работната организација како 
целина. 

IV. Одредбите на чл. 23 и 24 на Правилникот, 
го овластуваат управниот одбор на Медицинскиот 
центар, како извршен ^орган, да донесува одлуки 
за распределбата на стимулативните бодови. 

Според Уставниот амандман XXI, право на-од-
лучување за доходот на работната организација и 
за личниот доход на работниците е неотуѓиво пра-
во на работниците. Како такво, ова право работ-
ниците го вршат непосредно или неговото вршење 
му -го доверуваат на својот непосредно избран ор-
ган на управувањето, согласно со Уставниот аманд-
ман XV. Поради тоа е спротивно на Уставот на Ју-
гославија пренесувањето на неотуѓивите самоуправ-
ни права на работниците врз управниот одбор, на 
кого работната заедница може да му ги довери са-
мо извршните, а не и самоуправните функции. 

' Пора ДР/ тоа Уставниот суд ца Југославија оце-
ни дека одредбите на чл. 23 и 24 на Правилникот 
за распределба на личните доходи на Медицин-
скиот центар во Иванград им се противни на Ус-
тавните амандмани XV и XXI. 

V. Врз основа на изложеното, Уставниот суд на 
Југославија на седницата, одржана на 14 март 1973 
година, согласно со член 2ф од Законот за Устав-
ниот суд на Југославија, 
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о д л у ч и 

1. Со општиот акт на работната организација 
не можат да се одредат, како посебни мерила за 
распределба на личните доходи, должностите и 'од-
говорностите на -работникот при работата и во врс-
ка со работата; не може- да се пропише месечна 
конечна распределба на средствата за лични доходи 
независно од целокупниот успех на работната ор-
ганизација, кој се утврдува со завршната сметка 
за односната година; самоуправните права на ра-
ботниците не можат да се пренесат врз органите кои 
вршат извршна функција во работната организа-
ција. 

2. Се укинуваат одредбите на чл. "14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 23 и 24 на Правилникот за распредел-

,ба на личните доходи на Медицинскиот центар 
во Иванград. 

VI. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја 
донесе во состав: претседавач судија Радивое Гла-
виќ и членови на Судот: д-р Борислав Благоевиќ, 
Иван Божичевиќ, д-р Александар Фира, Димо Кан-
тарџиски, Радојка Катиќ, Ѓуро Меденица, д-р Ста-
не Павлич, Ненад Петровиќ, Боривое Ромиќ, д-р 
Иво Сунариќ, Таип Таипи и Јоже Земљак. 

Бр. У-167/72 
14 март 1973 година -

Белград 

Го заменува претседателот 
на Уставниот суд на Југославија 

судија, 
Радивое Главиќ, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 
НА БАРАЊЕТО НА САМОСТОЈНАТА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД „ТРГОМАКЕ-
ДОНКА" - ПОЖАРЕВАЦ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА 
ПРАВОТО НА ИЗДВОЈУВАЊЕ И КОНСТИТУ-

ИРАЊЕ ВО САМОСТОЈНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

I. Собирот на работните луѓе на „Тргомакедон-
ка" од Пожаревац — Самостојна организација на 
здружениот труд во составот на Занаетчиското ме-
тално трговско услужно претпријатие „26 јули" од 
Скопје, на 2 септември 1971 година поднесе предлог 
Уставниот суд на Југославија да поведе постапка за 
заштита на самоуправното право-на издвојување и 
конституирање во самостојна организација. 

Во предлогот се наведува дека работните луѓе на 
СОЗТ „Тргомакедонка"' на собирот од 13 март 1971 
година донеле одлука, да 'се издвојат од составот на 
Претпријатието „26 јули" и да се конституираат во 
самостојна организација."Со одлуката за издвојува-
ње го запознале работничкиот совет на матичното 
претпријатие и побарале согласност за издвојување. 
Бидејќи Работничкиот совет на матичното претпри-
јатие не се согласил „Тргомакедонка" да се издвои, 
работните луѓе на „Тргомакедонка" предлагаат Ус-
тавниот суд на Југославија да одлучи за барањето 
за издвојување во самостојна организација. 

Предлагачот наведува дека се исполнети усло-
вите за издвојување^ и конституирање во самостојна 
организација, бидејќи „Тргомакедонка" и сега има 
статус на самостојна организација на здружениот 
труд со својство на правно лице, има посебна жиро-
сметка, самостојно настапува на пазарот во свое 
име и за своја сметка и дека своите внатрешни од-
носи, организацијата, формирањето и распредел-
бата е а доходот и на личните доходи ги уредува са-
мостојно. Не постои супсидијарна одговорност поме-
ѓу предлагачот и матичното претпријатие, за своите 
обврски секој одговара со своите средства, а на ма-
тичното претпријатие се должни единствено да му 
исплатуваат 5% од својот нето-остварен доход. Ис-

то така, со издвојувањето не се навредуваат права-
та и интересите на другите работници ,на матична-
та ррганизација, бидејќи во текот на досегашната 
работа не се создадени односи што би произлегува-
ле од меѓузависноста во работата, од заедничкото 
вложување на средства или од заедничката работа 
на здружените средства, ниту со договорот се вос-
поставени односи што еднострано би се менувале со 
тоа издвојување. „Тргомакедонка" го наведува и тоа 
дека остварува позитивни резултати во својата до-
сегашна работа и во работењето и е во можност да 
ги намирува своите финансиски обврски утврдени 
со прописите односно обврските спрема трети лица, 
а бидејќи матичното претпријатие се наоѓа во де-
ловна загуба се отежнува работењето на предлага-
чот и доаѓа до прелевање на средствата за исплата 
на долгови на матичното претпријатие. 

Занаетчиското метално трговско услужно прет-
пријатие „26 јули" од Скопје, во одговорот на наво-
дите од предлогот, истакнува дека не е согласно со 
издвојувањето на „Тргомакедонка" во самостојна 
организација од причината што одлуката за издво-
јување. е преуранета и економски неоправдана. 

Имено, тоа смета дека требало Заеднички да се 
проучи прашањето за издвојување и конституира-
ње во самостојна организација, бидејќи со издво-
јувањето се отежнува материјалната положба на 
претпријатието, се разбива единството на претпри-
јатието, се намалува^ можноста за исплата на обвр-
ските на матичното претпријатие спрема трети ли-
ца, и дека „Тргомакедонка" требало претходно" да 
ги врати средствата што според договорот и се да-
дени при нејзиното основање. 

II Со одредбата на точка 2 став 3 на Уставниот 
амандман XXI е пропишано дека работниците на 
основната организација имаат право својата основна 
организација да ја издвојат и конституираат како 
самостојна организација на начин предвиден со за-
конот. Тоа право е утврдено како неотуѓиво право 
на работниците што непосредно со гарантира и го 
заштитува Уставот. При тоа, правото на работници-
те непосредно и рамноправно - со другите работни 
луѓе во здружениот труд да одлучуваат и за на-
чинот на организирањето и здружувањето на тру-
дот и на средствата, се ограничува дотолку што со 
одлуката за издвојување не можат да се навреду-
ваат правата и интересите на другите работници на 
работната организација што произлегуваат од ме-
ѓузависноста во работата или од заедничкиот труд 
на здружените средства, односно со издвојувањето 
да не можат еднострано да се менуваат меѓусебните 
обврски. 

ПП. Уставниот суд на Југославија во претход-
ната постапка и на јавната расправа одржана на 20 
март 1973 година утврди дека работните луѓе на 
„Тргомакедонка" на собирот, одржан на 13 март 
1971 година, ја изразиле својата волја и донеле од-
лука за издвојување и конституирање во самостојна 
организација, дека „Тргомакедонка" и досега имала 
статус на самостојна организација на здружениот 
труд со својство на правно лице и со посебна жиро-
сметка, дека помеѓу „Тргомакедонка" и „26 јули" 
не постои супсидијарна одговорност за обврските 
спрема трети лица и дека „Тргомакедонка" во свое-
то работење постигнала позитивни финансиски ре-
зултати. Потоа, дека „Тргомакедонка" самостојно ги 
врши работите за кои е регистрирана, дека само-, 
стојно стекнува и распределува доход, дека не пос-
тои меѓузависност во работата, дека не постои заед-
нички труд на здружени средства и дека не посто-
јат договорни обврски кои еднострано би се мену-
вале со издвојувањето на „Тргомакедонка". 

Врз' основа на изложеното, Уставниот суд на 
Југославија оцени дека постојат услови да се оства-
ри одлуката на работните луѓе на „Тргомакедонка" 
за издвојување и конституирање во самостојна ор-
ганизација, а дека со таквото издвојување не се на-
вредуваат со уставот заштитените права и интереси 
на другите работници на матичното претпријатие, 
односно правата и интересите на претпријатието 
како целина. 
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Прашањето на разграничувањето на имотно-
-правните односи настанати по основ на договорот 
и другите побарувања по повод издвојувањето на 
делот на работната организација и конституирањето 
во самостојна организација, не спаѓа во надлежност 
'-на овој суд. 

IV-v Врз основа на изложеното, согласно со член 
241 став 1 точка 6 од Уставот на СФРЈ и член 36 од 
Законот за Уставниот суд на Југославијау Уставниот 
суд на Југославија 

о д л у ч и 

Самостојната организација на здружениот труд 
„Тргомакедонка" од Пожаревац во состав на Зана-
етчиското метално трговско услужно претпријатие 
„26 јули" од Скопје, ги исполнува во точка 2 став 3 
на Уставниот амандман XXI предвидените услови 
за издвојување и конституирање во самостојна ор-
ганизација. 

V. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа 
одлука во состав: претседател на Судот Блажо Јо-
вановиќ и судии Иван Божичевиќ, Радивое Главиќ, 
д-р Борислав Благоевиќ, Боривое Ромиќ, Гуро Меде-
ница, д-р Стане Павлич, Ненад Петровиќ, д-р Иво 
Сунариќ, Димо Кантарџиски, Радојка Катиќ и Јоже 
Земљак. 

У бр. 289/71' 
20 март 1973 година 

Белград 
Претседател 

на Уставниот суд на 
Југославија, 

Блажо Јовановиќ, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на точка 5 став 2 од Одлуката за 

основање Центар за информациона и документа-
циона дејност („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/73), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ 
ЗА ИНФОРМАЦИОНА И ДОКУМЕНТАЦИОНА 

ДЕЈНОСТ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За директор на Центарот за информациона и 
документациона дејност" во Сојузниот извршен со-
вет се назначува Радосав Бошковиќ, заменик-гене-
рален директор на Багерско-бродарското претприја-
тие од Белград. 

В. бр. 30 
4 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-

ЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СТОПАНСТВО 

Се разрешува од должноста на потсекретар во 
Сојузниот секретаријат за стопанство Тима Врбаш-

ки, поради одење на друга должност. 

Б. бр. 31 
4 април 1973 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

„ Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 26 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 32/71 
и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се разрешува од должноста на потсекретар во 
Сојузниот извршен совет Александар Шокорац, по-
ради одење на друга должност. 

Б. бр. 32 
4 април 1973 година -

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с / р . 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на^ сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72, Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

За советник на сојузниот секретар за стопан-
ство се назначува Љубиша Новаковиќ, шеф на Ка-
бинетот на сојузниот секретар за стопанство. 

Б, "бр. 33 
4 април 1973 година -

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за ор-
ганизацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации -(„Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО 

За советник на сојузниот -секретар за стопан-
ство се назначува Зоран Божиновски, досегашен 
советник на директорот на Сојузниот завод за цени. 

В. бр! 34 
4 април 1973 година 

Белград . 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува за општиот напредок 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Бабин Бранко, Бобнар Стане, Полич Зоран; 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Градишник Федор; 

Од С А П К о с о в о 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Ђукић Василије; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Маслеша Славко, Затрићи Саит; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Барли—Бериша Шезаде, Хамид Маљоку, Круе-

зи Аслан, Раичевић—Милачић Душица, Витошевић 
Цветко; 

— за примерно залагање и постигнати успеси 
во работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Хаска Хисен; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

— по повод стогодишнината на постоењето и 
работата, а за особени заслуги во ширењето на про-
светата и културата- меѓу нашите народи и за осо-, 
бени успеси постигнати на образованието и воспи-
тувањето на многу млади генерации 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Гимназијата „Вељко Петровић", Сомбор. ' 

Бр. 109 
12 октомври 1972 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
345. Одлука за престанок на правата, и об-

врските на федерацијата спрема Архи-
вот за работничко движење — — — 829 

346. Одлука за начинот за формирање на 
цените за здравствени услуги — — — 829 

347. Одлука за дополнение на Одлуката за 
хмаксимирање на цените за сите произ-
води и услуги — - — - — — — 829 

348. Правилник за методите за вршење на 
хемиски анализи и суперанализи на про-
изводи од месо, маст и масло — — — 830 

349. Наредба за преземање мерки на држав-
ната граница спрема Австрија, Унгарија, 
Романија и Бугарија заради спречува-
ње на внесувањето на добиточна зараза 848 

350. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на весникот „Corriere della 
sera" — — — — — — — — — 848 

351. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Quick" — 848 

352. Одлука за одредување во кои работи врз 
Воениот сервис согласно се применуваат 
одделни одредби од Законот за банките и 
за кредитното и-банкарското работење — 848 

353. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за пренесување дел на средствата 
на штедните влогови врз Пошенската 
штедилница во 1973 година — — — — 849 

354. Одлука за издавање на благајнички за-
писи на Народната банка на Југославија 849 

355. Одлука за минималната ликвидност на 
деловните банки и за структурата на нив-
ните пласмани според роковите на втаса-
носта — - — — — — — — — 850 

Одлука за оценување на уставноста и зако-
нитоста на чл. 31, 33, 35 и 36 на Пра-
вилникот за распределба на личните до-
ходи, за организацијата на работата и за 
систематизацијата на работните места на . 
Бродоградилиштето „Јозо Лозовина — 
Мосор", Трогир - - - - - - - - 850 

Одлука за оценување на законитоста на 'член 
7 од Измените и дополненијата на Пра-
вилникот за распределба на личните до-
ходи на работниците на Комерцијалната 
банка во Задар — — — — — — — 851 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на Одлуката за работното време во Ра-
ботната единица за одржување на пруги-
те во Тузла — — — — — — — — 851 

Одлука за оцена на законитоста на Одлуката 
на Собранието на општина Винковци за 
измени и дополненија на Одлуката за 
општинскиот данок на промет — — — 852 

Одлука^ за оцена на уставноста и законитоста 
на одредбите на чл. 14 и 24 на Правил-
никот за распределба на личните доходи 
на Медицинскиот центар во Иванград — 853 

Одлука за оцена на уставноста и законитоста 
на барањето на Самостојната организа-
ција на здружениот труд „Тргомакедон-
ка" — Пожаревац за признавање на пра-
вото на издвојување и конституирање во 
самостојна организација ^ — — — 854 

Назначувања и разрешувања ^ — — — 855 
Одликувања — — — — — — — — — 856 

Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за кул-
тура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 грдина 
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