
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува во из-
дание на српскохрватски односно хрватскосро-
скн, словенечки, македонски, албански н унгар-
ски јазик. - Огласи според тарифата - Жиро 
сметка кај Службата на општественото книго-

водство 60802-603-21943 

Цена на овој број е 3.800 динари. - Аконтација 
на претплатата за 1988 година изнесува 33300 
динари. - Рок за рекламации 15 дена. - Редак-
ција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 
226. - Телефони: Централа 650-155; Уредниш-
тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Те-

лекс 11756 

973. 
Тргнувајќи од ставот на работните тела и од распра-

вата на седницата на Сојузниот собор на Собранието на 
СФРЈ, Собранието на СФРЈ, врз основа на член 281 став 1 
точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 137 од Деловникот 
на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата 
на Сојузниот собор од 13 декември 1988 година, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
1) Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го прифа-

ќа Извештајот на Сојузниот извршен совет за правните 
последици од Бујаиската конференција врз нашите внат-
решни и надворешнополитички односи, врз суверенитетот 
и интегритетот на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија, со оцените и ставовите дадени во тој из-
вештај. 

2) Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ констати-
ра дека Резолуцијата на Првата конференција на Народ-
ноослободителниот одбор за Косово и Метохија, одржана 
во Бујан на 31 декември 1943 и на 1 и 2 јануари 1944 годи-
на, е во спротивност со одлуките на Второто заседание на 
АВНОЈ и како таква е уставно-правно неважечки акт, па 
не можеше да произведува правно исправни последици. 

Со оглед на тоа, сите последици што Резолуцијата ги 
произведе, се ништовни. 

3) Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, исто та-
ка, констатира дека Резолуцијата на Обласната народна 
скупштина за Косово и Метохија,, што ја сочинуваа сло-
бодно избрани претставници на населението на Косово и 
Метохија, одржана од 8 до 10 јули 1945 година, во При-
зрен, го изрази вистинското расположение и определува-
ње на вкупното население од оваа област што, исто како и 
сите народи на Југославија, никогаш не го призна распар-
чувањето на Југославија извршено од страна на окупато-
рот. 

Изразувајќи ја вистинската желба на целокупното на-
селение на Косово и Метохија оваа област да биде приклу-
чена кон „Федерална СрбиЈа, како нејзин составен дел", 
Обласната народна скупштина за Косово и Метохија по-
кажа и потврди дека Резолуцијата на Бујанската конфе-
ренција не ги изразуваше вистинските интереси и вистин-
ското расположено на населението на Косово и Метохи-
ја. 

Историските ставови на Обласната народна скуп-
штина за Косово и Метохија од јули 1945 година се по-
тврдени и со одлуките на Третото заседание на АВНОЈ, на 
Народната скупштина на Србија, Уставотворната скуп-
штина на Југославија, а во првиот Устав на ФНРЈ од 1946 
година се и уставно-правно реализирани. 

4) Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакну-
ва дека уставна обврска на Собранието на'Социјалистичка 
Автономна Покраина Косово и на другите надлежни орга-
ни и организации во Социјалистичка Автономна Покраи-
на Косово е да преземат соодветни мерки и активности од 
правниот систем на СФРЈ да се отстранат сите решенија 
што можат да се доведат во врска со Бујанската конферен-
ција, со оглед на тоа дека тие не се во согласност со устав-
ниот поредок на СФРЈ и да се укинат материјалните и мо-
ралните права што по тој основ ги стекнаа поединци. 

5) Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Собрание на СФРЈ 

Бр. 22-4/88 
13 декември 1988 година 
Белград 

Потпретседател на 
Собранието на СФРЈ, 
Спасое Меденица, е. р. 1 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

Стјепан Новаковиќ, е. р. 

974. 
Врз основа на член 7 од Законот за Новинско-изда-

»ачката установа Службен лист на Социјалистичка Феде-
§ативна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ", 

р. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОНЕЧНАТА ПРЕТПЛАТНА ЦЕНА НА „СЛУЖБЕН 
ЛИСТ НА СФРЈ" И ПРЕТПЛАТАТА ЦЕНА НА 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" - МЕЃУНАРОДНИ ДО-

ГОВОРИ ЗА 1988 ГОДИНА 

1. Претплатата цена на „Службен лист на СФРЈ" за 
1988 година изнесува 53.300 динара, а за „Службен лист на 
СФРЈ" - Меѓународни договори - 76.500 динари. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за претплатната цена на 
„Службен лист на СФРЈ" и претплатната цена на 
„Службен лист на СФРЈ" - Меѓународни договори за 1988 
година (.»Службен лист на СФРЈ", бр. 49/88). 

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

Е. п. бр. 455 
3 декември 1988 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

975. 
Врз основа на член 32 став 1 од Законот за стандарди-

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



Страна 1868 - Број 74 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 16 декември 1988 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТОДИТЕ НА ФИЗИЧКИТЕ И ХЕМИСКИТЕ 
АНАЛИЗИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИ-
ТАТА, МЕЛНИЧКИТЕ И ПЕКАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИ, 

ТЕСТЕНИНИТЕ И БРЗО СМРЗНАТИТЕ ТЕСТА 

Член I 
Контрола на квалитетот на житата, мелничките и пе-

карските производи, тестенините и брзо смрзнатите теста 
се врши врз земени мостри за испитување по методите 
што се ПРОПИШАНИ со овој правилник. 

. Член 2 
Методи на контрола на квалитетот на житата, мел-

ничките и пекарските производи, тестенините и брзо 
смрзнатите теста се: 

1) методите за земање мостри; 
2) методите на физички и хемиски анализи. 
Методите од став 1 точка 2 на овој член се за-

должителни и се составен дел на овој правилник. 

Член 3 
Со методите на земање мостри од житата, мелнички-

те и пекарските производи, тестенините и брзо смрзнатите 
теста се утврдуваат постапките и начинот на земање мос-
три на кои се врши контрола на квалитетот на тие произ-
води. 

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

врдуваат условите за физичките и хемиските анализи на 
мострите на житата, мелничките и пекарските производи, 
тестенините и брзо смрзнатите теста заради проверување 
на физичките својства и хемискиот состав на производите. 

Член 5 
Во извештајот за извршеното физичко и хемиско ис-

питување на житата, мелничките и пекарските производи, 
тестенините и брзо смрзнатите теста мораат да бидат при-
кажани резултатите утврдени со примената на физичките 
и хемиските методи на анализи пропишани со овој пра-
вилник. 

Прецизноста на определување на методите на хемис-
ката анализа, согласно со одредбите на овој правилник, се 
утврдува според принципите на современата технолошка 
практика, а се изразува како средна вредност на најмалку 
две определувања што паралелно или набргу едноподруго 
на иста мостра за испитување ги извршил ист аналитичар 
и во иста лабораторија. 

I. Методи на земање мостри на жита, мелничка и пекарски 
производи, тестенини и брзо смрзнати теста 

Член 6 
Земањето на мостри на жита, мелнички и пекарски 

производи, тестенини и брзо смрзнати теста (во натамош-
ниот текст: производите) мора да го изврши стручно ли-
це. 

Член 7 
Земањето на мостри на производи се врши: 
1) во производство - на производствени партии или 

на дел од производствените партии; 
2) во условите на промет - на амбалаживе единици 

односно на испораката (пратката). 

Член 8 
Земањето на мостри на производи во условите на 

производство и промет мора да се изврши така што секоја 
единица на производ на има иста можност да биде избра-
на како мостра. 

Член 9 
Мострата мора да претставува просечен состав на це-

локупната количина на производот од која се зема мостра. 

Член 10 
Под испорака (пратка) на производ, во смисла на 

овој правилник, се подразбира количината на производот 
подготвена за пуштање во промет. 

Член 11 
Под амбалажни единици на производи, во смисла на 

овој правилник, се подразбираат соодветни количини на 
производи од ист вид, спакувани во поединечна амбалажа 
со соодветна зафатнина, со задолжителна ознака за иден-
тификација. 

Амбалажните единици можат да бидат спакувани во 
збирни амбалажни единици. 

Член 12 
Под поединечна (основна) мостра на производ, во 

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

Серијата на поединечни мостри од став 1 на овој 
член мора да биде земена од различни места на производ-
ствената партија. 

Член 13 
Под вкупна мостра на жита во растурена состојба и 

на мелнички производи, во смисла на овој правилник, се 
подразбира група на поединечни, соединети и грижливо 
измешани мостри од една партија. 

Член 14 
Под вкупна мостра на пекарски производи, тестени-

ни и брзо смрзнати теста, во смисла на овој правилник, се 
подразбира група на поединечни мостри земени од една 
партија. 

Член 15 
Под мостра за испитување на производот, во смисла 

на овој правилник, се подразбира мострата што се добива 
со редукција на вкупната мостра и која служи за лаборато-
риско испитување. 

Член 16 
Мострите од жита од пратка чиишто зрна се оштете-

ни за време на транспортот (со вода и др.) мораат посебно 
да се земаат и не смеат да се мешаат со здрави зрна. 

Член 17 
Бројот на земените мостри зависи од видот на произ-

водот, од масата односно од зафатнината на производот, 
од големината на амбалажната единица и од произведена-
та количина, односно од пратката и се издвојува за секој 
вид производ врз основа на табелите 1,2,3,4, 5 и 6 од овој 
правилник. 

Член 18 
Приборот и уредите (сонди, рачни лопатки и др.) 

што се користат за земање на мостри од производот мора-
ат да бидат со соодветна големина и зафатнина, чисти, су-
ви и од материјал што не влијае врз квалитетот што про-
изводот го имал во време на земањето на мостри. 

Мострите на производите за лабораториско испиту-
вање што не се во оригинално пакување се пакуваат во 
чисти и суви садови од стакло или од друг погоден мате-
ријал што не оксидира и садови или вреќички што непро-
пуштаат влага и воздух. Амбалажата не смее да влијае врз 
измената на составот и квалитетот на земените мостри и 
мора да поседува можност за херметичко затворање. 

На садовите или на друг вид амбалажа со мостра мо-
раат да се наоѓаат податоци на приврската или етикетата 
што се зацврстува и со печатен восок или оловна пломба 
за да се обезбеди оригиналност на мострата и оневоз-
можен отворање на мострата без повреда и оштетување 
на печатот и на самото пакување. 

Податоците од став 3 на овој член мораат да бидат 
неизбришлива 
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Член 19 
Кон секоја мостра за испитување мораат да се при-

ложат следните податоци, и тоа: 
1) превозното средство и неговата ознака (број); 
2) називот на местото од кое е испратена испорака-

та; 
3) називот на местото во кое е упатена испораката; 
4) датумот на втасување на испораката; 
5) количината на производот; 
6) бројот на вреќите или ознаката „растурено"; 
7) видот на производот; 
8) ознаката за идентификација или бројот на парти-

јата; 
9) фирмата односно називот и седиштето на прода-

вачот; 
10) фирмата односно називот и седиштето на купува-

чот; 
11) бројот и датумот на договорот; 
12) датумот на завршување на натоварот односно на 

растоварот; 
13) поблиска ознака на местото и датумот на земање 

на мостри; 
14) датумот на производство за мелничките произво-

ди, пекарските производи, тестенините и брзо смрзнатите 
теста; 

15) потписи на лицата и печат на организацијата што 
земала мостри. 

Член 20 
Записникот за земање на мостри на прозводи за-

должително го составува лицето што зема мостра за испи-
тување и во него ги внесува податоците значајни за резул-
татот од испитувањето: состојбата во која се наоѓал про-
изводот во моментот на земањето на мостри, подразбира-
јќи ги видливите знаци на оштетувања настанати во тран-
спортот или во складот односно силосот. 

Во записникот се внесуваат податоци за начинот на 
земање на мострите и сите околности што можеле да вли-
јаат врз земањето на мостри. 

Записникот од став 1 на овој член го потпишуваат 
стручното лице што ја зема мострата и претставникот на 
организацијата на здружен труд. 

Член 21 
Мострата на производот се доставува на контрола во 

рок од најмалку 48 саати по земањето на мострата. 

Член 22 
За земање на мостри од жита и мелнички производи 

што се наоѓаат во вреќи се користи сонда, што е при-
кажана на сликата 1 (во прилогот). 

Мострите од жита и мелнички производи што се нао-
ѓаат во растурена состојба се земаат со помош на из-
должена сонда прикажана на ел. 2 и 3 (во прилогот) или на 
цилиндрична сонда прикажана на сликата 4 (во прилогот). 

Мострите на производот од став 1 на ОВОЈ член во 
растурена состојба во текот на претоварот се земаат со 
помош на цилиндрична сонда прикажана на сликата 5 (во 
прилогот). 

За мешање и редукција на мострите се користат рач-
ни лопата прикажани на сликата 6 (во прилогот) и разде-
лувач на мострата прикажан на сликата 7 (во прилогот). 

1. Методи за земање на мостри од жита и мелнички 
производи 

Член 23 
Поединечни мостри од жита и мелнички производи 

што се испорачуваат или се складираат во растурена сос-
тојба се земаат со сонда: 

- од вагон, камион и слично, зависно од големината 
на превозното средство, по целата длабочина на слојот 
(од средината и од секој агол на оддалеченост до 500 шш 
од страницата на превозното средство), или од три слоја 
(од врвот, средина и дното), а бројот на местата на земање 
на мостри се определува врз основа на табела 1; 

Табела 1 

Големина на испораката Број на местата за зе&а*' 
ње на мостри 

Помалку од 15 тони 5 
15 до 30 тони 8 
30 до 50 тони 11 

- од шлепови и бродови за време на натовар односно 
на истовар, и тоа во исти временски растојанија, на најпо-
годни работни места, со издвојување на поединечни мос-
три во приближно исти количини, така што да се обезбеди 
земање на мостри од сите нивоа; 

- од складови на растојание од најмногу 2 ш меѓу од-
делни места на сондирањето, со тоа што од горниот и до-
лниот слој да се земаат ист број мостри ако височината на 
складираната маса не е поголема од 0,75 ш, а од горниот, 
средниот и долниот слој кога височината на складираната 
маса е поголема од 0,75 т . 

Член 24 
Поединечните мостри од жита и мелнички производи 

што се спакувани во вреќи се земаат од врвот, од средина-
та и од дното на вреќата, во еднакви количини, зависно од 
бројот на вреќите што се определува врз основа на табела 

Табела 2 

Големина на испораката Број на мострите 
Помалку од 10 вреќи Од секоја вреќа 10 потаминс 
Од 10 до 100 вреќи земени вреќи 
Повеќе од 100 вреќи Мострите се земаат како 

што е дадено во табела 3 
Табела 3 

Н а Н а Н а 
101 до 121 11 1601 1681 41 4901 до 5041 71 
122 до 144 12 1682 1764 42 5042 до 5184 72 
145 до 169 13 1765 1849 43 5185 до 5329 73 
170 до 196 14 1850 1936 44 5330 до 5476 74 
197 до 225 15 1937 2025 45 5477 до 5625 75 
226 до 256 16 2026 2116 46 5626 до 5776 76 
257 до 289 17 2117 2209 47 5777 до 5929 77 
290 до 324 18 2210 2304 48 5930 до 6084 78 
325 до 361 19 2305 2401 49 6085 до 6241 79 
362 до 400 20 2402 2500 50 6242 до 6400 80 
401 до 441 21 2501 2601 51 6401 до 6561 81 
442 до 484 22 2602 2704 52 6562 до 6724 82 
485 до 529 23 2705 2809 53 6725 до 6889 83 
530 до 576 24 2810 2916 54 6890 до 7056. 84 
577 до 625 25 2917 3025 55 7057 до 7225 85 
625 до 676 26 3026 3136 56 7226 до 7396 86 
677 до 729 27 3137 3249 57 7397 до 7569 87 
730 до 784 28 3250 3364 58 7570 до 7744 88 
785 до 841 29 3365 3481 59 7745 до 7921 89 
842 до 900 30 3482 3600 60 7922 до 3100 90 
901 до 961 31 3601 3721 61 8101 до 8281 91 
962 до 1024 32 3722 3844 62 8282 до 8364 92 
1025 до 1089 33 3845 3969 63 8365 до 8649 93 
1090 до 1156 34 3970 4096 64 8650 до 8836 94 
1157 до 1125 35 4097 4225 65 8837 до 9025 95 
1226 до 1296 36 4226 4356 бб 9026 до 9216 96 

1297 до 1369 37 4357 4489 67 9217 до 9409 97 
1370 до 1444 38 4490 4624 68 9410 до 9604 98 
1445 до 1521 39 4625 4761 69 9605 до 9801 99 
1522 до 1600 40 4762 4900 70 9802 до 10000 100 

Испораката се поделува во неколку групи, така што 
секоја група содржи „а" единици - вреќи (последната гру-
па може да има помалку од „а" единици), па од секоја гру-
па потамина се одвојува по 1 единица од која ќе се земе 
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мостра. Бројот „а" се зема од табелата 3, во која H го оз-
начува бројот на вреќите во испораката. • 

При одвојување на вреќите од кои ќе се земат мос-
три, потребно е редниот број на вреќата во групата за се-
која група да биде инаков. 

Член 25 
Вкупната мостра за жита и мелнички производи во 

растурена состојба што е формирана од повеќе поединеч-
ни мостри мора добро да се измеша и со разделувач на 
мострата (ел. 7 во прилогот) или со постапка на четврте-
ње да се редукува до мостра за испитување. 

Член 26 
Потребната количина на мостра за жита и мелнички 

производи во растурена состојба, за секоја партија од 500 
тони, е наведена во табелата 4. 

Табела 4 

Реден Производ 
број 

Поединечна Вкупна 
мостра мостра 

Мостра за 
испитување 

1 Жита најмногу 1 
kg 
најмногу 1 
kg 

100 kg 5 kg 

2 Мелнички 
производи 

најмногу 1 
kg 
најмногу 1 
kg 

100 kg 3 kg 

се дели со бројот IO, а добиениот количник претставува 
клуч по кој се земаат поединечните мостри. 

Член 29 
Ако пекарските производи се оригинално спакувани 

во амбалажни единици со помали зафатнини, секоја пое-
динечна единица земена потамина може да биде мостра за 
испитување. Бројот на земените мостри се утврдува врз 
основа на табелата 6. 

Табела 6 

Производи Количина од која 
се зема мострата 

Број на земе-
ните мостри 

Од мострата за испитување се формираат два приме-
рока, што се испраќаат на анализа односно на суперанали-
за. 

Пекарски произво-
ди, тестенини и 
брзо смрзнати тес-
та 
- за единица на 

маса до I kg 

- за единици маса 
поголема од I kg 

- за производи до 
3000 единици. 

за секои ната-
мошни 2000 еди-
ници 
за производи до 
1500 единици 
за секои ната-
мошни 2000 
единици 

најмалку пет 
мостри 

уште по една 
мостра 

најмалку три 
мостри 
уште по една 
мостра 

Член 27 
Ако житото и мелничките производи се оригинално 

спакувани во амбалажни единици со помали зафатнини, 
секоја потамина земена поединечна единица може да биде 
мостра. Бројот на земените мостри се утврдува врз основа 
на табелата 5. 

Табела 5 

3. Методи на физичките и хемиските анализи за контрола 
на квалитетот на производите 

Член 30 
Методи на физичките и хемиските анализи со кои се 

врши контрола на квалитетот на производите се: 

Производ Количина од која Број на земе-Производ се зема мострата ните мостри 
1 Жито - за производи до најмалку 5 

- за единици на 3000 единици мостри 
маса до I kg 

- за секои ната- уште по 1 
мошни 2000 еди- мостра 
ници 

- за единици на - за производи до најмалку 3 
маса поголема 1500 единици мостри 
од I kg 

мостри 

/ - за секои ната- уште по 1 
мошни 1000 еди- мостра 
ници 

2. Мелнички произ- - за производи до најмалку 5 
води 3000 единици мостри 
- за единици на 

маса до I kg 
- за секои ната- уште по 1 

мошни 2000 мостра 
единици 

- за единици на - за производи до најмалку 3 
маса поголема 1500 единици мостри 
од I kg 

- за секои ната- уште по 1 
мошни 1000 мостра 
единици 

2. Методи за земање на мостри на пекарски производи, тес-
тенини и брзо смрзнати теста 

Член 28 
Поединечните мостри од леб и печиво што оригинал-

но не се спакувани се земаат со методот на систематска 
мостра така што најпрвин се утврдува вкупниот број на 
примероците од производот од ист вид и маса и тој број 

I. ЗА ЖИТА И МЕЛНИЧКИ ПРОИЗВОДИ 
1) определување на органолептичките својства на 

житата и мелничките производи; 
2) определување на количината на примеси во 'ржта; 
3) определување на количината на примеси во пчен-

ката; 
4) определување на количината на примеси во пчени-

цата за преработка; 
5) определување на количината на примеси во ори-

зот; 
6) определување на зафатнинската маса на житата; 
7) определување на масата на 1000 зрна; 
8) определување на количината на вода во житото и 

мелничките производи (рутнски метод); 
9) определување на количината на вода во пченката 

(рутински метод); 
10) определување на количината на пепелта во жито-

то и мелничките производи; 
11) определување на количината на пепелта нерас-

творлива во хлороводородна киселина (песок) во мелнич-
ките производи; 

12) определување на количината на сурови протеини 
во житото и мелничките производи (макропостапка); 

13) определување на седиментационата вредност во 
пченицата за преработка (по Зелени); 

14) определување на количината на сурова целулоза 
во житото и мелничките производи (Veenderov метод); 

15) определување на количината на маст по Weibull-
-Stoldt во житото и мелничките производи; 

16) определување на киселинскиот степен во житото 
и мелничките производи; 

17) определување на киселинскиот степен во пченич-
ниот никулец; 

18) определување на нечистотијата (Filth-test-делови 
од инсекти, јајца, екскременти и влакна во мелничките 
производи); 

19) определување на заразеноста на житната маса со 
инсекти; 
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20) определување присуството на паразити во жито-
то; 

21) определување оштетување на житото направени 
од полски дрвеници; 

22) докажување застапеност на брашно од други жита 
во пченично брашно - микроскопско испитување; 

23) докажување и определување на пченкарното 
брашно во пченично брашно; 

24) докажување на соино брашно во пченично браш-
но; 

25) определување на физичките особини на пченично-
то брашно со Брабендеров фаринограф; 

26) определување физичките особини на пченичното 
брашно со Брабендеров екстензограф; 

27) определување активноста на алфаамилаза со Бра-
бендеров амилограф; 

28) определување на количината на скробот по Ewers. 

IL ЗА ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ 
1) определување на количината на вода; 
2) определување на киселинскиот степен на средина-

та од лебот -волуметриско определување; 
3) определување на количината на сурови протеини 

(макропостапка); 
4) определување на количината на маст, по Weibull-

-Stoldt; 
5) определување на количината на млеко од количи-

ната на лактоза; 
6) определување на количината на натриум-хлорид 

од алкализиран пепел; 
7) определување на количината на пепел; 
8) определување на количината на сурова целулоза; 
9) определување на количината на вкупните шеќери 

по Lufle Schoorl; 
10) определување на количината на лактоза; 
11) определување (оцена) на квалитетот на основните 

видови пченичен леб. 

III. ЗА ТЕСТЕНИНИ 
1) органолептичка оцена на тестенините; 
2) определување процентот на разварувањето на тес-

тенините; 
3) определување на зголемувањето на зафатнината на 

тестенините при варењето; 
4) докажување на вештачка боја; 
5) определување на количината на вода; 
6) определување степенот на киселост; 
7) определување на количината на липиди. 

IV. ЗА БРЗО СМРЗНАТИ ТЕСТА 
1) метод на подготвување на мострата; 
2) определување на количината на вода; 
3) пределување на количината на сурови протеини 

(макропостапка); 
4) определување на количината на маст по Weibull-

-Stoldt; 
5) определување на количината на вкупните шеќери 

по Luff-Schoorl; 
6) определување на количината на лактоза. 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 07-821/1 
16 декември 1987 година 
Белград 

Директор 
на Сојузниот завбд за 

стандардизација, 
Вукашин Драгоевиќ, е. р. 

МЕТОДИ НА ФИЗИЧКИТЕ И ХЕМИСКИТЕ АНАЛИ-
ЗИ ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИТАТА, 
МЕЛНИЧКИТЕ И ПЕКАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИ, ТЕС-

ТЕНИНИТЕ И БРЗО СМРЗНАТИТЕ ТЕСТА 

I. ЖИТА И МЕЛНИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

!. Определување на органолептичките особини на житата 
и мелничките производи 

Принцип 
Принципот се заснова врз органолептичкото испиту-

вање на мирисот, вкусот и бојата на житата и мелничките 
производи. 

Определување на мирисот на житата и мелничкнте произ-
води 

Постапка 
Околу ldO g чисто жито се прекрупува во наполно 

чиста лабораториска мелница, која е без мирис. Во чаша 
со зафатнина од 150 ml се одмерува 20 g прекурупа или 
мелнички производ и се прелева со 100 ml вода загреана 
на температура од 60°С. Суспензијата се хомогенизира со 
стаклено стапче и веднаш се оценува присуството на туѓ 
мирис. Ако тројца од пет оценувачи забележат некој туѓ 
мирис, се смета дека тој мирис е утврден. 

Туѓиот мирис може да биде мирис на нем, мирис на 
штетници, мирис на мувла, кисел мирис, мирис на вриење, 
мирис на чад, мирис на сулфур и друго. 

Сите наведени мириси можат да бидат со различен 
интензитет, и тоа: слабо изразени, изразени и доста изра-
зени. 

Определување на вкусот на житата и мелничките произво-
ди 

Околу 20 g исчистено жито се одмерува и се сомелува 
во иста лабораториска мелница која е без мирис. Два гра-
ма од сомеленото жито се соџвакува и се оценува својстве-
носта. Под својствен вкус се подразбира благ и најчесто 
неутрален вкус, додека расипано зрно од жито има кисел, 
горчлив или мувлив вкус, ити. 

Со истата постапка се оценува својствениот вкус на 
мелничките производи. 

Определување на мирисот на пченката 
Од мострата за испитување се одмерува 100 g зрна и 

се пренесува во тиквичка со брусен затворач, со зафатнина 
од 100 ml, која 30 минути се остава во сушилница, на тем-
пература од 35 до 40°С. 

Тиквичката потоа се вади од сушилницата, брзо се 
отвора и се установува мирисот. 

Ако мирисот не е својствен, во извештајот за испиту-
вањето се запишуваат забележувањата за присутноста на 
туѓ мирис и се утврдува неговото потекло. 

Определување на бојата на пченката 
Се одмерува 100 g зрно од пченка. Бојата се оценува 

при дневна светлост и се споредува со определена стан-
дардна мостра. 

Определување на вкусот на пченката 
Се одмерува 100 g од мострата за испитување зрно се 

издвојуваат примесите од неорганско и животинско потек-
ло, нечистотиите од органско потекло и зрната од плевел. 
Пречистената мостра се сомелува и од таа маса се одмеру-
ва 50 g прекрупа, се хомогенизира и се помешува со 100 ml 
водоводска вода. 

Суспензијата се загрева до вриење, масата се измешу-
ва, се оладува до температура од 30 до 40°С, а потоа се оп-
ределува вкусот. 

Ако вкусот не е својствен на здраво зрно, во извешта-
јот за испитувањето се внесува забележувањето и забелеш-
ка дека е установен туѓ мирис. 



Страна 1858 - Број 74 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 16 декември 1988 

2. Определување на количината на примеси во 'ржта 

Принцип 
Принципот се заснова на одвојување и мерење на 

примесите од мостра на 'рж. 

Прибор 
Се користи следниот прибор: 
1) разделувач на мострата; 
2) аналитичка вага; 
3) сита со долгунести заоблени отвори-рачни, вибра-

циони иди сито-тресилки со отвори: 
1,8 mm • 20 mm, 
1,7 mm • 20 mm, 
1,0 mm • 20 mm. 

Постапка 
Се одмерува 250 g од мострата (а), со точност од 0,1 

g, и се просејува низ сито чии отвори се 1 mm • 20 mm, во 
траење од најмалку 30 сек. Ако сеењето се врши рачно, си-
тото рамномерно се задвижува одлево надесно и назад, во 
насока на длабочината на отворот од ситото. 

Од остатокот во ситото се издвојуваат камчињата, 
грутчињата од земја, деловите од слама, плевата и слична 
нечистотија и набројаните примеси се измеруваат како 
„нечистотија од туѓо потекло", заедно со пропадот низ си-
тото чии отвори се 1 mm • 20 mm, со точност од 0,01 g (b). 

Деловите од инсекти, молци и житни штетници се до-
даваат кон издвоените нечистотии од туѓо потекло, но 
податоците за нив се прикажуваат одвоено во парче/kg 
'рж. 

Од остатокот во ситото со отвори од 1 mm • 20 mm со 
помош на разделувачот на мострата (или со четвртење) се 
издвојува околу 50 до 100 g(c) мостра за анализа и се мери 
со точност од 0,1 g. 

Мострата за анализа се распростира во тенок слој по 
масата и со помош на пинцета се издвојуваат следните ви-
дови оштетени зрна и зрна од други жита: скршени зрна 
(d), зрна од други жита (е), из'ртени зрна (0, изгризени зр-
на (g), оштетени зрна со сушење (h), плевелско семе (ј)> 
гламна на 'рж (к) и расипани зрна (1). 

Ако во мострата за анализа се наоѓаат зрна од 'рж во. 
плевици, тие зрна треба да се излупат со рака, и да се до-
дадат на примесите „нечистотијата од туѓо потекло" (b). 

Потоа мострата за анализа се просејува половина ми-
нута низ сито со отвори од 1,8 mm • 20 mm, односно 1,7 
mm • 20 mm, зависно од сортата на 'ржта. Пропадот низ 
тоа Сито се вбројува во видот на примеси штури зрна (т), 
како и недозреани зрна од остатокот во ситото. 

Пресметување 
Сите видови издвоени примеси и исчистениот оста-

ток од ситото чии отвори се 1 mm • 20 mm (п) се мерат со 
точност од 0,01 g. Кога кај мострата за анализа збирот од 
d, а, f, g, h, ј, k, 1, m, n отстапува од вредноста е за повеќе 
од 0,5 %, мора да се испита нова мостра. 

Процентот на нечистотијата од туѓо потекло се пре-
сметува на следниот начин: 

процент на нечистотија А ~ ~ • 100 
каде што е: 
а - маса на мострата (250 g), во грамови; 
b - маса на нечистотијата од туѓо потекло, во грамо-

ви. 
Процентот на оштетените зрна и на зрната од други 

жита (а до т ) се пресметува на следниот начин: 

процент на оштетените зрна и на зрната од други жита 

Резултатите се прикажуваат со два децимала, а точ-
носта мора да изнесува 0,1%, освен вредноста за плевел еко 
семе и гламна на 'рж, за кои точноста изнесува 0,01%. 

Повторливост 
При паралелни определувања на иста мостра, разли-

ката во содржината на вкупните примеси не смее да биде 
поголема од 10%. 

Забелешка: 
Зрната со две или повеќе оштетувања се вбројуваат 

во видот на примеси што се оценуваат како најтешко ош-
тетување. 

3. Определување на количината на примеси во пченката 

Принцип и примена 
Принципот се заснова врз просејувањето и рачното 

одвојување на сите примеси од мострата за испитување. 
Методот се применува за утврдување на разни при-

меси во пченката. 
Прибор 

Се користи следниот прибор: 
1) разделувач на мострата; 
2) аналитичка вага, со точност од 0,01 g; 
3) сито со кружни отвори со пречник од 5 mm. 

Постапка 
Со разделувач или со постапка на четвртење, мостра-

та за испитување се реду кува на маса од 100 g. Редукувана-
та мостра во тенок слој се распростира на маса и со по-
мош на пинцета се издвојуваат следните примеси: 

- други жита; 
- из'ртени зрна; 
- нагризени зрна; 
- зрна оштетени со вештачко сушење; 
- расипани зрна; 
- зрна од плевелски растенија; 
- нечистотии од органско потекло; 
- нечистотии од неорганско потекло; 
- примеси од животинско потекло. 
Се издвојуваат и сите зелени, односно недозреани 

зрна. 
Така исчистената мостра се просејува 30 ѕ низ сито со 

тркалезни отвори со пречник од 5 mm. Зрната што ќе про-
паднат низ таквото сито се штури и кршени зрна. На шту-
рите зрна им се додаваат и претходно рачно издвоените 
зелени, односно недозреани зрна. 

Пресметување 
Сите издвоени примеси и исчистениот остаток од си-

тото со тркалезни отвори со пречник од 5 mm се мерат со 
точност од 0,01 g. 

Ако збирот на масите од примеси и исчистениот ос-
таток отстапува од појдовната маса на редукуваната мос-
тра за повеќе од 0,5%, анализата мора да се повтори на 
друга мостра. 

Количината на сите примеси се изразува во проценти 
од појдовната маса на редукуваната мостра. 

Се пресметува со точност од 0,1%, освен за нечисто-
тијата од неорганско потекло, за која точноста изнесува 
0,01%. 

Повторливост 
Разликата меѓу резултатите од две определувања 

што се извршени паралелно или набргу едно по друго за 
определување на вкупните примеси не смее да биде пого-
лема од 10%. 

4. Определување на количината на примеси во пченицата 
за преработка 

Принцип 
Принципот се заснова врз издвојувањето и мерењето 

на примесите во мострата на пченица за преработка. 

Прибор 
Се користи следниот прибор: 

каде што е: 
х - маса на соодветен вид примеси, во грамови; 
а - маса на мострата (250 g), во грамови; 
b - маса на нечистотиите од туѓо потекло, во грамови; 
ѕ - збир на масата (од d до т ) . 
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1) разделуван на мострата; 
2) аналитичка вага, со точност од 0,01 g; 
3) сита со отвори, со димензии од 1-25 mm и 2-25 mm -

рачни, вибрациони или сита тресилки, прикажани на ел. 8 
и 9 (во прилогот). 

Подготвување на мострата 
Количината од примеси („нечистоти од органско 

потекло" и „неоргански примеси") се определува на мос-
трата за испитување (а) која изнесува најмалку 500 g. Сите 
други примеси се определуваат на подмострата (е) која из-
несува 50 до 100 g, а се издвојува од мострата за испитува-
ње со помош на разделувач или со постапка на четвртење. 

Постапка 
Се мери најмалку 500 g од мострата за испитување 

(а) со точност од 0,1 g и се просејува низ сито со отвори, со 
димензии од 1 • 25 mm. се сее рачно, со рамномерно за-
движување на ситото одлево надесно и назад, во насока на 
должината на отворите од ситото. Сеењето на мострата 
трае најмалку 30 сек. Нечистотијата која се задржува во 
отворите на ситото мора да се врати во масата на мостра-
та од пченица која не пропаднала низ ситото. По сское сее-
ње, сите делови од ситото мораат да се исчистат. 

Од остатокот на ситото се издвојуваат крупните не-
органски примеси (камчиња, грутчиња од земЈа и ел.) и 
крупната нечистотија од органско потекло (слама, плева и 
ел.). 

Крупните неоргански примеси се мерат заедно со не-
органските примеси што пропаднале низ ситото. Заедно 
со другите нечистотии од органско потекло се мерат и де-
ловите од инсекти, инсекти и молци. 

Ако инсектите се од групата на житни штетници, 
податоците за нив се даваат одвоено во парчиња/kg пче-
ница. 

Од остатокот во ситото со отвори, со димензии од 
1-25 mm со помош на разделувачот на мострата или со по-
стапката на четвртење, се издвојува подмострата (е) и се 
одмерува со точност од 0,1 g. Подмострата се распрост-
ре по масата во тенок слој и со помош на пинцета се из-
двојуваат следните примеси: 

- други жита (d); 
- измени зрна (е); 
- нагризени зрна (f); 
- плевел еко семе (g); 
- гламна на 'рж (h)r 
- расипани зрна (i); 
- гламничави зрна (ј); 
- зрна оштетени со вештачко сушење (к). 
Се издвојуваат и сите зелени односно недозреани зр-

на. 
Ако во подмострата се наоѓаат делови од клас или 

зрно од пченица во плевици, тие зрна се лупат со рака. Тие 
делови од класот и плевицата им се додаваат на нечцсто-
тиите од органско потекло. 

Така исчистената подмостра се просејува низ сито со 
отвори со димензии од 2 • 25 mm. Просејувањето се врши 
со рамномерно задвижување на ситото одлево надесно и 
назад, во правецот на должината на отворот од ситото, и 
сеењето трае најмалку 30 сек. Зрната што ќе поминат низ 
ситото се штури и кршени зрна (1). На штурите зрна им се 
додаваат и претходно рачно издвоените зелени, односно 
недозреани зрна. «. 

Зрната што ќе се задржат во отворите мораат да се 
вратат во масата од пченица која не пропаднала низ сито-
то. По секое сеење сите делови од ситото мораат да се ис-
чистат. 

Пресметување 
Сите примеси и исчистениот остаток ( т ) од СИТОТО СО 

отвори од 2-25 mm се мерат со точност од 0,01 g. Кога во 
една подмостра збирот на масите од примесите (d), (е), (0, 
(g), (h), (i), (ј), и (k) и исчистениот остаток ( т ) отстапува од 
масата на подмострата (е) за повеќе од 0,5% мора да се 
анализира нова подмостра. 

1) „Нечистотијата од органско потекло" (А) се изра-
зува во проценти и се пресметува по следната формула: 

L-3,1%. 
Повторливост 

Разликата меѓу резултатите од две определувања 
што се извршени паралелно или набргу едно по друго за 
определување на вкупните примеси не смее да биде пого-
лема од 10% од вкупните примеси. 

5. Определување на количината на примеси во оризот 

Принцип 
Принципот се заснова врз одвејувањето и мерењето 

на примеси од мострата на ориз. 

Прибор 
Се користи следниот прибор: 
1) разделувач на мострата; 
2) аналитичка вага; 
3) пинцета; 
4) сито. 
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Постапка 
Се одмерува 250 g од мостарата (а), со точност од 1,1 

g, и се просејува низ сито чии отвори на димензиите се 1 
mm . 25 mm во треање од најмалку 30 ѕ. Ако се сее рачно, 
ситото рамномерно се задвижува од одлево надесно и на-
зад, во насока на должината на отворот на ситото. 

Пропадот низ ситото со отвори со димензии од 1 mm 
. 25 mm (b) се измерува со точност од 0,01 g и се означува 
како „нечистотија од туѓо потекло". 

Деловите од инсекти и житните штетници се приклу-
чуваат кон издвоените нечистотен од туѓо потекло, но 
податоците за нив се прикажуваат одвоено во парче kg од 
ориз. 

Од остатокот на ситото, со прорези со зафатнина од 1 
mm • 25 mm со помош на разделувачот на мострата или со 
постапка на четвртење, се издвојува околу 100 g мостра за 
анализа и се мери со точност од 0,1 g. 

Мострата за анализа се распростре во тенок слој по 
масата и со помош на пинцета се издвојуваат следните ви-
дови оштетени зрна и зрна на други жита: 

- туѓи жита (е); 
- друга сорта ориз (d); 
- пожолтени зрна (или темномрки зрна кај парбоилед 

ориз (е); 
- кредести или неузреани зрна (f); 
- зрна со црвена пруга (g); 
- кршени зрна помали од 2/3 од големината на зрно-

то (h); 
- кршени зрна помали од 1/3 од големината на зрно-

т о ® ; 
- изгризени зрна (ј); 
- расипани зрна (к); 
- делови од ориз (1); 
- плева и плевица (т) ; 

Пресметување 
Сите видови издвоени примеси и исчистениот оста-

ток од ситото со димензии на отворот до 1 mm * 25 mm (n) 
се мерат со точност од 0,01 g. Кога во мострата за анализа 
збирот од е до п отстапува од вредноста на е за повеќе од 
0,5%, мора да се испита нова мостра. 

Процентот на нечистотиите од туѓо потекло се пре-
сметува на следниот начин: 

Процент на нечистотии 

Прибор 
Се користи следниот прибор: 
1) Шоперова вага, со зафатнина од 0,250 1, со припа-

ѓачките делови; 
2) таблица за отчитување на масата, а за пченката се 

кроистат таблиците за отчитување на вредноста за јачмен. 

Постапка 
Пред почетокот на работата се проверува точноста 

на Шоперовата вага така што на едната страна се закачува 
мерниот цилиндар во кој се наоѓа клипот, а на другата, та-
сот за ставање на тегови. Потоа мерниот цилинар се сим-
нува од вагата и од него се вади клипот. Цилиндарот се 
става на постамент, а потоа низ неговиот прорез се вовле-
кува нож на кој се става клипот. На мерниот цилиндар се 
зацврстува цевката за насипување. На тој начин вагата е 
подготвена за работа. 

Мострата за испитување се распросгира по површи-
ната на масата и се поделува со постапката на четвртење. 
Потоа со лопатка се зема еднаква количина жито од сите 
квадрати и се става, до ознаката во цевката за насипување. 
На растојание од 4 cm од врвот на цилиндарот житото од 
цевката се сипа со таква брзина така што цилинарот со за-
фатнина од 0,2501 да се наполни за 8 ѕ. Ако на Шоперова-
та вага постои инка, времето на насипувањето автоматски 
се регулира. Млазот на житото мора да паѓа во средината 
на цилиндарот, а житото не смее да се израмнува со работ 
на цилиндарот. Придржувајќи го мерниот цилиндар, 
ножот брзо, но без потрес, треба да се извлече, при што 
клипот, заедно со житото над него, нагло паѓа на дното на 
цилиндарот. Тогаш ножот повторно се вовлекува во про-
резот, житото над него целосно се отстранува, ножот се 
извлекува, а мерниот цилиндар се закачува на вагата и се 
мери. 

Пресметување 
За добиената односно за отчитаната маса на зрната 

од жито, од таблицата се прочитува вредноста изразена во 
килограми. Добиената вредност се помножува со 10 и се 
добива зафатнинската маса изразена во kg/mJ. 

Зафатнинската маса се пресметува на влага од 13% по 
следната формула: 

каде што е: 
m - зафатнинска маса, пресметана на влага од 13%; 
mi - зафатнинска маса, kg/m3 (вредност од таблицата 

•со 10); 
V - содржина на ^лагата на пченицата, во проценти. 
Резултатите од испитувањето се изразуваат со еден 

децимал. 

Повторливост 
Разликата меѓу две паралелни определувања, што ис-

товремено или едно по друго ги извел ист аналитичар, 
може да изнесува најмалку lg. 

7. Определување на масата на 1000 зрна 

Примена 
Методот се применува за определување на масата на 

1000 зрна. 
Масата на 1000 зрна претставува маса на сува мате-

рија од 1000 неоштетени зрна жито. 

Апарати и прибор 
Се користат следните апарати и прибор: 
1) разделувач на мострата; 
2) апарат погоден за броење (на пр. бројач со фотоќе-

лија), а во недостиг на апарат броењето може да биде рач-
но; 

3) техничка вага; 
4) пинцета. 
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каде што е: 
М - маса на сувата материја на 1000 зрна жито; 
ш - маса на 1000 зрна со природна влага, во грамови; 
V - содржина на влагата во зрно жито, во проценти. 

Повторливост 
Разликата меѓу масата од 500 зрна со природна влага 

може да изнесува до 5% средна вредност на две определу-
вања за житото чија маса од 1000 зрна е до 100 g, а за 
житото чија маса од 1000 зрна е поголема од 100 g, разли-
ката може да изнесува 10%. 

Забелешка: Ако мострата содржи излупени и неизлу-
пени зрна, треба да се издвојат посебно и да се определи 
маса од 1000 зрна за двете групи посебно. 

8. Определување на количината на вода во житото и мел-
ничките производи (рутински метод) 

Принцим и примена 
Методот се применува за определување на количина-

та на вода во житото и мелничките производи, освен во 
пченката. Принципот се заснова врз мелење на мострата 
од жито, по потреба, врз кондиционира^е и сушење на 
мострата на температура од 130 до 133 вС. Загубата на ма-
сата, изразена во проценти, ја означува количината на вла-
гата во мострата. 

Апарати и прибор 
Се користат следните апарати и прибор: 
1) аналитичка вага (минимална точност ± 0,001 g); 
2) лабораториска мелница изработена од материјал 

што не апсорбира влага, што лесно се чисти и овозможува 
брзо и рамномерно ситнење без осетно загревање и, што е 
можно повеќе, го спречува допирот на житото со надво-
решниот воздух, а може да се регулира според барањата 
за добивање на определена големина на честички; 

3) метални садови за сушење, со капак, отпорни на 
корозија, а наместо тие садови можат да се к о р и с т и 
стаклени садови со капак со чија помош мострата може да 
се расподели така што 1 cm2 да содржи 0,3 £ супстанција; 

4) електрична сушилница со регулација на темпера-
турата и со нејзиното регулирање од 130 до 133 вС, така 
што температурата помеѓу преградите на кои се наоѓаат 
мострите мора да изнесува 130 до 133 *С. Топлотниот ка-
пацитет на сушилницата мора да биде таков што со нејзи-
ната претходно регулирана температура од 131 §С, таа 
температура да да се достигне за помалку од 45 ми-
нути. Струењето на топол воздух во сушилницата треба 
да биде такво што мострите рамномерно да се сушат и по 
сушењето, кое трае 1,2 х, разликата во количината на во-
дата на исушените мостри не смее да биде поголема од 
0,15 g за мостра од 100 g; 

5) ексикатор со ефикасно средство за сушење. 

Подготвување на мострата 

1. Производи што не мораат да се мелат 
Мострата која во масата содржи 90% честички со пре-

чник помал од 1 mm а 10% честички со пречник" помал од 
1,7 mm, не мора да се сомели пред определувањето на ко-
личината на водата. Пред определувањето мострата мора 
добро да се измеша. 

Мелничќите производи, како што се трици н никул-
ци, не мораат да се мелат. 

2. Производи што не мораат да се мелат 
Ако честичките на производот не одговараат на наве-

дените гранулометриски карактеристики наведени во точ-
ка 1 (подготвување на мостри), потребно е производот да 
се сомели без кондиционирање или со кондиционирање. 

3. Мелење на производот без претходно коницнонирање 
Производите што содржат помеѓу 7 и 17% вода (т-

/ т ) , а кај овесот до 15% (m/m), се мелат без кондиццони-
рање. 

Лабораториската мелница се регулира така што да се 
добијат честички со големината што е дадена во точка 1 -
подготвување на мострата по овој метод. Мала количина 
од мострата се сомелува и се фрла. Потоа брзо се сомелу-
ва количината од мострата што треба да биде малку пого-
лема од количината потребна за анализа. Сомелената мос-
тра се става во претходно исушен сад со капак и се мери 
со точност од 0,001 g. 

4. Мелење на производи со претходно кондиционирање 
Производите што содржат количина на вода поголе-

ма од 17% (m/m) или помала од 7%(m/m) се кондициони-
раат така што количината на водата пред мелењето се све-
дува меѓу 7 и 17% (m/m). 

Ако количината на водата е поголема од 17% (m/m), 
а кај овесот 15%, мострата мора претходно да се исуши. 
Се одмерува количина од мострата која по сушењето ќе 
биде малку поголема од количината потребна за анализа 
и 7 до 10 минути се суши, во тенок слој, (на температура 
од 130 до 133 9С) и на собна температура се лади 2 h во сад 
за сушење со отворен капак. 

Ако количината на водата е помала од 7% (m/m), се 
одмерува количина од мострата која по кондиционирање-
то ќе биде незначително поголема од количината потреб-
на за анализата и се остава на собна температура ед доде-
ка количина на водата не биде во наведениот распон од 7 
до 17%, а кај овесот - 15%. 

По кондиционирањето, мострата се одмерува со точ-
ност од 0,001 g и веднаш се мели во мелницата до опреде-
лената гранулација наведена во точка 1 (подготвување на 
мострата). 

Постапка 
Во претходно исушен измерен сад со капак се одме-

рува 5 до 6 g подготвена и иситнета мостра и со точност 
од 0,001 g. Отворен садот со мострата и со капакот се вне-
сува во сушилницата и се остава 90 минути. Времето на 
сушењето се смета од моментот кога температурата на су-
шилницата по ставањето на садот ќе достигне 130 до 133 
•С. По сушењето, садот брзо се вади, се покрива со капак, 
и се става во екикатор. Кога мострата ќе се олади се мери 
со точност од 0,001 g. 

При испитувањето на секоја мостра се вршат две па-
ралелни определувања. 

Пресметување 
Количината на водата се изразува во проценти на ма-

сата од мострата и се пресметува по следната формула: 
а) мостра без претходно кондиционирање количина 

Постапка 
Од мострата за испитување, со апаратот за броење 

или рачно се одбројуваат двапати по 500 цели зрна без 
примеси, се мери со точност од 0,1 g и вредностите се со-
бираат. 

Пресметување 
Масата од 1000 зрна се пресметува по следната фор-

мула: 
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Повторливост 
Разликата меѓу резултатите од две определувања из-

вршени паралелно или набргу едно по друго не смее да 
премине 0,15 g вода во 100 g мостра. 

9. Определување на количината на вода во пченка (рутин-
ски метод) 

Принципот се заснова врз тоа што зрно, претходно 
исушено на воздух, се мели и 3 h суши на температура од 
105 °С, Загубата на масата, изразена во проценти, ја озна-
чува количината на водата. Методот се применува при оп-
ределувањето на водата во зрно од пченка. 

Прибор 
Се користи следниот прибор: 
1) аналитичка вага (минимална точност ± 0,001 g); 
2) метални садови за сушење, отпорни на корозија, со 

капак што добро се прилепува кон садот, со пречник од 50 
до 60 mm и минимална височина 25 mm; 

3) електрична сушилница, со регулација и со регули-
рање на температурата на 105 eC ± 2 вС; 

4) ексикатор со ефикасно средство за сушење; 
5) мелница за мелење на мострата со сито кое има 

квадратни отвори од 1 mm2. 

Подготвување на мострата (кондиционирање) 
Ако количината на водата е поголема до 17% (m/m) 

мострата мора делумно да се исуши. Се одмерува маса од 
мострата која по сушењето ќе биде малку поголема од 5 g, 
се суши 7 до 10 min. и во сад за сушење со отворен капак 2 
h лади на собна температура. 

Ако количината на водата е помала од 7% (m/m) се 
одмерува маса од мострата која по сушењето ќе биде мал-
ку поголема од 5 g и се остава на собна температура се до-
дека количината на водата не биде во споменатиот распон 
од 7 до 17%. 

Постапка 
Мострата се сомелува така што да помине низ сито 

со квадратни отвори од 1 mm. Во претходно исушени од-
мерим садови се одмеруваат 5 до 6 g мостра, со точност од 
0,001 g, и се внесуваат во сушилницата. Капаците се сим-
нуваат и оставаат покрај садовите. Сушењето трае околу 
3 h од внесувањето на садовите кога температурата во су-
шилницата досигнала 105 вС. По сушењето, садовите се 
поклопуваат и се ставаат во ексикатор. По ладањето кое 
трае 30 до 45 min, садовите се мерат со точност од 0,001 g. 

Пресметување 

Апарати и прибор 
Се користат следните апарати и прибор: 
1) мелница за иситнување на зрното, што лесно се 

чисти и која брзо меле, без осетно загревање на мелница-
та; 

2) сад за спалување, со рамно дно, од платина, кварц 
или порцелан, со пречник од 50 до 55 mm и височина од 15 
до 20 mm; 

3) плоча со електрично загревање или Бунзенов го-
рилник; 

4) муфолна печка со регулатор на температурата и со 
доволно струење на воздухот; 

5) ексикатор со тубус и со перфорирана плоча од по-
рцелан или алуминиум, што е снабден со ефикасно сред-
ство за сушење,(на пр. калциумхлорид, фосфорпентоксид 
или силикогел); 

6) аналитичка вага, со точност од 0,0001 g; 
7) терморезистентна плоча. 

Подготвување на мострата 
Во мелницата се ставаат неколку грама од мострата 

во зрно, се сомелува и фрла. Потоа се одмерува најмалку 
25 g и се ситни во мелницата, се додека пречникот на чес-
тичките не биде помал од 1,7 mm, при што треба да има 
помалку од 10% честички со пречник поголем од 1,0 mm и 
повеќе од 50% честички со пречник помал од 0,5 mm. 

За мелничките производи чии честички се помали 
или еднакви на 1,7 mm, од кои има најмалку 10% честички 
(m/m) поголеми од 1 mm и 50% честички (m/m) помали од 
0,5 mm не е потребно мелење. 

Исчистените садови за согорување се жарат во му-
фолна печка при температура од 900 °С до константна ма-
са (најчесто околу 15 min), се ладат во ексикатор најмалку 
1 h до собна температура и се мерат со точност од 
0,0001 g. 

Постапка 
Се одмерува 5 до 6 g подготвена (сомелена) мостра и 

растресено се распростира во слој со еднаква дебелина во 
ижарениот и измерен сад за спалување, ако се очекува дека 
содржината на пепелта во сувата материја ќе биде помала 
од 1%, а ако се очекува дека таа вредност ќе биде поголема 
од 1% се земаат 2 до 3 g. (По мерењето на мострата за оп-
ределување на пепелта се мери и мострата за определува-
ње на водата). 

За да се постигне уедначено согорување на произво-
дот, содржината на садот, непосредно пред согорувањето, 
може да се навлажн со 1 до 2 ml етанол. 

Садот со измерената мостра најпрвин се загрева на 
почетниот дел на муфолната печка, или на електричната 
грејна плоча или на Бунзеновиот горилник. 

Треба да се настојува при согорувањето да не се поја-
ви пламен и согорувањето да продолжи до целосно јагле-
носување. Штом содржината во садот се јагленоса, садот 
внимателно се внесува во муфолната печка, претходно за-
греана до температура од 5500 С ± 200 С. Во печката мо-
ра да струи воздух и кога вратата е затворерна, но не тол-
ку јако да ги разнесува деловите од супстанцијата од са-
дот. 

За мострата која содржи помалку од 1% (m/m) пепел, 
согорувањето мора да биде завршено за 2 h при темпера-
тура од 900 9 С. Се смета дека согорувањето е завршено 
кога оладениот остаток добие бела боја. Кога ќе заврши 
согорувањето, садот се вади од печката и се лади 1 min на 
терморезистентна плоча, а потоа во ексикаторот се олади 
до собна температура. Поради хигроскопноста на пепел-
та, мострата брзо се измерува, со точност од 0,0001 g. За-
гревањето, ладењето и мерењето се повторуваат се додека 
се добие константна маса, односно разликата на две едно-
подруго мерења помеѓу додатното спалување (за време од 
1 h) да не биде поголема од 0,0002 g. 

Иста мостра се користи за најмалку две определува-
ња. 

Пресметување 
Количината на пепелта се изразува во проценти на 

масата во однос на сувата материја и се пресметува по 
следната формула: 

Повторливост 
Разликата меѓу резултатот од две определувања из-

вршени паралелно или набргу едно по друго не смее да 
биде поголемо од 0,2 g вода во 100 g мостра. 

10. Определување на количината на пепелта во житото и 
мелничките произведи 

Принцип и примена 
Принципот се заснова врз спалување на мострата на 

температура од 900 ®C ± 20 аС и мерење на добиениот ос-
таток. 

Методот се применува при определувањето на Пепел-
та во Житото и мелничките производи наменети за човеч-
ка исхрана. 



Петок, 16 декември 1988 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 74 - Страна 1863 

вина час се загрева на водена бања. Потоа се декантира на 
инка со филтрир-хартија. Остатокот неколку пати се ис-
плакнува со вода во садот заради квантитативно прекору-
вање и секој пат се декантира преку истата филтрир-хар-
тија кој потоа се исплакнува со вода се додека со помош 
на раствор од сребронитрат не се утврди дека филтратот 
повеќе не дава позитивна реакција на хлориди. Филтрир-
-хартијата, заедно со талогот, се враќа во садот за жаре-
ње, се исушува во водена бања и согорува во печката за 
жарење. По ладењето во ексикаторот, остатокот се мери. 

Пресметување 
Количината на песокот во брашното се изразува во 

проценти на масата и се пресметува по следната формула: 

К а д е т г и е : 
mi - маса на садот со нетопдивиот остаток во 10%-на хло-

роводородна киселина (песок), во грамови; 
тг - маса на празниот и жарен сад, во грамови; 
m - маса на измерената мостра, во грамови. 

Повторливост 
При паралелно определување на иста мостра разли-

ката во количината на пепелта нерастворлива во хлорово-
дородна киселина не смее да биде поголемо од: 

0,02% од апсолутната вредност - ако количината на 
песокот е помала од 1% (m/m); 

2% од средната вредност - ако количината на песокот 
е поголема од 1% (m/m). v 

12. Определување на количината на сурови протеини во 
житото и мелничките производи (макропостапка) 

Принцип и примена 
Принципот се заснова врз загревање и разурнување 

на органската супстанција со сулфурна киселина, во при-
суството на катализатор. Издвоениот азот се преведува во 
амонијак и се врзува со киселината како амониумсулфат. 

Со додаток на натриумхидроксид повторно се осло-
бодува азотот и се дестилира во сад во кој се наоѓа опреде-
лена количина киселина со позната концентрација. Со за-
вршната титрација се утврдува количината на преостана-
тата киселина. 

Од добиената количина на азот, со помош на корек-
тивен фактор, се пресметува вкупната количина на сурови-
те протеини. 

Методот се применува при определувањето на суро-
ви протеини во житото и мелничките производи. 

Прибор 
Покрај вообичаената лабораториска опрема се корис-

тат и: 
1) апарат за дестилација, по Кјелдал; 
2) мелница за фино иситнување на мострите; 
3) тиквичка за разурнување, по Кјелдал, со зафатнина 

од 500 ml; 
4) аналитичка вага, со опсег на мерење од 100 g до 160 

g, со осетливост од 0,0001 g; 
5) конусна ерленмаер-тиквичка со зафатнина од ЗОО 

ml; 
6) решо за разурнување, со шест места (во дигесто-

рот); 
7) инки, со пречници од 3 cm; 
8) бирети, со зафатнина од 25 ml, со поделба од 0,05 

ml и од 0,1 ml. 

Реагенси 
Како реагенси се користат: 
1) концентрирана сулфурна киселина (ЊЅОд), без 

примеси на азот (техничка); 
2) катализатор (1 дел на К2ЅО4 : 10 делови на CuSO* • 

5 Н2О) р.а. 
Двете супстанции треба добро да се распрснат и хо-

могенизираат во тријалник; 
3) 33%-ен натриум-хидроксид, без примеси на азот 

(технички) 20 — 1,35 g/ml; 

мострата што се испитува. 
Ако се задоволени условите на повторливост, како 

резултат се зема аритметичката средина на две определу-
вања. 

Резултатот се изразува со два децимала. 

Повторливост 
Со овие паралелни определувања на иста мостра от-

стапувањето во количината на пепелта не смее да биде по-
големо од: 

0,02 апсолутна вредност - ако количината на пепелта 
е помала од 1% (m/m); 

2% средна вредност - ако количината на пепелта е по-
голема од 1% (m/m). 

Ако наведените граници се пречекорени, испитување-
то мора да се повтори со две паралелни определувања. 

11. Определување на количината на пепел нерастворлива 
во хлороводородна киселина (песок) во мелничките 

производи 

Принцип и примена 
Принципот се заснова врз третирање на пепелта со 

помош на 10%-ен раствор од хлороводородна киселина со 
загревање, при што дел од состојките на пепелта се рас-
твора, а песокот, кој останува нерастворен, се одвојува со 
цедење, се жари и се мери. 

Методот се применува при определување на песокот 
во мелничките производи. 

Прибор 
Покрај вообичаената лабораториска опрема, се ко-

ристат и: 
1) градуирана пипета; 
2) мензура, со зафатнина од 10 ml; 
3) инка, со пречник од 4 cm до 5 cm; 
4) водена бања; 
5) печка за жарење; 
6) ексикатор со средство за сушење; 
7) чаша, со зафатнина од 100 ml. 

Реагенси 
Како реагенси се користат: 
1) 10%-ен раствор на хлороводородна киселина: се 

мери 27,7 ml концентрирана НС1 (37 % - 1,19 g/ml) и се 
додава 73 ml дестилирана вода; 

2) 1%-ен раствор на сребронитрат: се мери 1 g AgN03 
и се додава 99 ml вода. N 

Подготување на мострата 
Во ижарениот сад за спалување се мери 5 до 6 g исит-

нета мостра и растресено се распоредува во слој со еднак-
ва дебелина. 

Садот со измерената мостра најпрвин се загрева на 
почетниот дел на муфолната печка, која претходно е за-
греана на температура од 550 0 С ± 10° С, додека се запа-
ли супстанцијата. По гаснење на пламенот, садот за спалу-
вање се става внимателно во муфолната печка, која се ре-
гулира на температура од 550 0 С ± 10 0 С. Согорувањето 
се смета завршено кога оладениот остаток ќе добие бела 
боја. По тоа садот се вади од печката и 1 min се лади на 
терморезистентна плоча, а потоа се става во ексикатор да 
се олади до собна температура и се мери со точност од ± 
0,0001 g. 

Загревањето, ладењето и мерењето се повторуваат 
додека се добие константна маса односно додека разлика-
та на две едноподруго мерења помеѓу додатните спалува-
ње (за време од 1 h) не биде поголема од 0,0002 g. 

Постапка 
Во садот со пепел што е добиена со согорување на 

мострата при температура од 5500 С ± 100 С се додава 10 
ml 10%-ен раствор на хлороводородна киселина, и поло-
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4) раствор на сулфурна киселина, е ( i H2SO4) = 0,1 
mol/1; 

5) раствор на натриумхидроксид, е (NaOH) « 0,1 
mol/l; 

6) комбиниран индикатор: 0,1 g метил-црвен се исит-
нува во тријалникот со приближно 20 ml на 96%-ен етанол. 
Растворот се декантира во чаша со зафатнина од 200 ml. 
Целата операција се повторува додека целиот индикатор 
метил-црвен не се раствори и пренесе во чаша, На чашата 
се поставува инка и преку неа се сипа 0,15 g бромкрезол-зе-
лен. Инката потоа се исплакнува, а чашата, до ознаката се 
дополнува со етанол. Преминувањето од црвено во зелено 
се остварува при рН вредност 5,1. Индикаторот е погоден 
за работа и под електрично осветлување, а не само при 
дневна светлост. 

Постапка 
Ако мострата е во зрно, прво се иситнува во мелница-

та за фино иситнување, а потоа се мери приближно 1 g и 
квантитативно се пренесува во тиквичката за разурнува-
ње, со зафатнина од 500 ml. Потоа се додава 7 до 10 g под-
готвен катализатор и внимателно се сипа околу 20 до 25 
ml концентрирана сулфурна киселина. На тиквичките за 
разурнување се поставуваат мали инки (за да се спречи 
евентуално прскање на капки од смесата надвор од тик-
вичката). Масата во тиквичката внимателно се промашу-
ва и се поставува на решо за разурнување. Разурнување се 
врши додека не се појави светлозелена боја, се про-
должува уште 15 минути, а потоа шишето се изладува. Се 
додаваат околу 100 ml дестилирана вода и повторно се ла-

111ишето за разурнување се приклучува на дестилаци-
ониот уред и се проверува дали сите вентили и споеви на 
апаратот добро се затвораат. Потоа се додаваат околу 80 
ml на 33%-на NaOH, до појава на темносина или мрка бо-
ја. Вентилот се затвора и се вклучува дестилациониот апа-
рат. Во текот на дестилацијата ослободениот амонијак се 
воведува во конусната тиквичка, со зафатнина од ЗОО ml, 
во Koja се наоѓаат 25 ml 0,1 mol/1 раствор на Н2ЅО4 и се 
врзува како амониумсулфат. По 25 минути (кога ќе се до-
бијат околу 150 до 170 ml дестилат), дестилацијата се пре-
кинува. Вишокот од сулфурната киселина во конусната 
тиквичка, со додаток на три капки комбиниран индикатор, 
се титрира со раствор на 0,1 mol/1 на NaOH. 

13. Определување на седиментационата вредност во пчени-
цата за преработка (по Зелени) 

Принцип и примена 
Принципот се заснова врз иситнување и просејување 

на пченицата, а потоа врз суспензија во раствор на млечна 
киселина за определено време. Суспензијата се таложи и, 
по утврденото време, се отчитува зафатнинскиот талог кој 
претставува седиментациона вредност. 

Апарати и прибор 
Се користат следните апарати и прибор: 
1) лабораториска мелница за добивање на мливо за 

утврдување на седиментација (домашно производство или 
Брабендерова мелница); 

2) бирета за мокрење на пченицата со зафатнина од 
15 ml; 

3) пипета, со зафатнина од 50 ml, односно 25 ml (пипе-
тата треба да се испразни за помалку од 10 односно за 15 
Ѕ); 

4) садови за мокрење на пченицата, со зафатнина од 
500 ml; 

5) мерни цилиндри, со зафатнина од 100 ml, со затво-
рачи од тефлон или стакло, по можност од стаклени цев-
ки, прецизно калибрирани, на кои оддалеченоста од нуле-
вата црта до линијата за 100 ml изнесува 180 до 185 mm; 

6) сигнален саат или секундомер; 
7) маткалка со моторен погон (запчест држач). 
Маткалката со димензии од 58 cm • 32 cm • 5 cm во 

средината има обртна оска која на секоја страна се накло-
нува по 30° од хоризонталната положба, со брзина од при-
ближно 40 пати во минута. Држачот е така вграден така 
што да држи осум цилиндри кои брзо и сигурно можат да 
се внесат во своите лежишта додека маткалката е во 
движење; 

8) техничка автоматска вага, со опсег на мерење од 
500 или 1000 g и со осетливост од 0,1 g. 

Реагенси 
Како реагенси се користат: 
1) изопропил-алкохол, 99% до 100%-ен, од кој треба 

да се отстранат минералните материи; 
2) дестилирана или деминерализирана вода. 
Водата која се користи за подготвување на реагенси и 

хидратација не смее да содржи повеќе од 2 mg/kg мине-
рални материи; 

3) раствор на бромфенол-син: 4 mg бромфенол-син се 
раствора во 1000 ml дестилирана вода; 

4) основен раствор на млечна киселина: се мери 250 
ml 86%-на млечна киселина и до еден литар се дополнува 
со дестилирана вода. Разблажената киселина се вари 6 h, 
со повратен ладилник. Млечната киселина треба да биде 
ослободена од минерални материи (да не содржи повеќе 
од 40 mg/kg) и да се чува на собна температура; 

Забелешка: Концентрираната млечна киселина 
содржи асоцирани молекули, кои при разблажувањето се 
дисоцираат. За да се добијат соодветни резултати, основ-
ниот раствор на млечна киселина мора да се доведе во 
состојба на рамнотежа пред да се примени за тест. Тоа се 
најдобро постига со варење со повратно ладење и чување 
на собна температура. 

5) реагенс за седиментационен тест: се мери 180 ml од 
основниот раствор на млечна киселина, се измешува со 
200 ml изопропилалкохол и до еден литар се дополнува со 
провриена дестилирана вода. Таа смеса треба да отстои 48 
часови. Смесата мора да се заштити од испарување. 

Подготвување на мострата 
Мострата на пченица се исчистува така што да се 

отстранат сите примеси. Се мерат 100 g исчистена пчени-
ца, која се мокри со вода додека содржината на влагата не 
достигне 14% и најмалку 6 h се остава во затворен сад. Ако 
содржината на влагата на пченицата изнесува повеќе од 
14%, мострата се суши во лабораторија, на собна темпера-
тура, додека не се постигне саканиот процент на влага. 

Пченицата потоа се сомелува во мелница и се добива 
брашно со содржина на пепел до 0,6% и со големина на 
честичките од 150 mm. До анализата, добиеното брашно се 
чува најмногу 24 h во херметички затворен сад. 

По секое мелење мелницата мора да се исчисти. 
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Постапка 
Во мерниот цилиндар со зафатнина од 100 ml, се ме-

ри 3,2 g брашно, се додава 50 ml раствор на бромфенмол-
-син за хидратација и цилиндарот се затвора. Истовреме-
но се поставува и мерач на времето. Брашното и реаген-
сот добро се машаат така што затворениот цилиндар 5 ѕ 
се матка во хоризонтална положба, и тоа налево и надесно 
во распон од 18 cm, 12 пати во секоја насока. Со таа по-
стапка брашното мора целосно да се суспендира. Цилин-
дарот се наместува на маткалката и се матка 5 min. Потоа 
се симнува од маткалката, се дополнува со 25 ml реагенс 
за седиментациониот тест, потоа пак се става на маткалка-
та и се матка додека на поминат следните 5 min. Цилинда-
рот се вади од маткалката и 5 min се остава вертикално. 
Потоа, се отчитува зафатнината на седиментот, во мили-
литри, со точност од 0,1 ml, и таа зафатнина ја претставу-
ва седиментационата вредност. 

Прикажување на резултатот 
Отчитаната зафатнина на седиментот се изразува со 

број, без децимали. 

Повторливост 
Разликата помеѓу две паралелни определувања што 

истовремено или едно по друго ги извел ист аналитичар 
може да изнесува до две единици. 

14. Определување на количината на сурова целулоза во 
житото на мелничките производи по Бендер (Weender) -

(Бендеров метод) 

Принцип и примена 
Принципот се заснова врз варење на мострата со сул-

фурна киселина и со калиумхидроксид со определена кон-
центрација, филтрирање, сушење и жарење на остатокот. 

Методот се применува при определување на суровата 
целулоза во житото и мелничките производи. 

Реагенси 
Како реагенси се користат: 
1) 5%-на сулфурна киселина, титриметриси контро-

лирана; 
2) 5%-ен калиумхидроксид, титриметриски контро-

лиран; 
3) 96%-ен етанол; « ѓ 

4) етер; 
5) 25%-ен натриумхидроксид; 

Прибор 
Се користи следниот прибор: 
1) чаши, со зафатнина од 200 ml и 500 ml; 
2) филтрир-хартија Ѕ и Ѕ 520 или Ѕ и Ѕ 5891; 
3) Бихнерова инка, со пречник од 7 до 10 cm; 
4) чанче за жарење. 

Подготвување на мострата 
Мострата за испитување се сомелува така што чес-

тичките да поминуваат низ сито со отвори од 1 mm2, а 
мострите што содржат повеќе од 5% маст на ладно се 
обезмаСтуваат со петролетар. 

Постапка 
Во чаша со зафатнина од 500 ml, која има обележана 

ознака за 200 ml, се одмери 3 g подготовена мостра, со точ-
ност од 0,001 g. Потоа се сипа 50 ml 5%-на сулфурна кисе-
лина и 150 ml вода и се вари 30 min, со често мешање и до-
давање на вода, која треба да испари. При додавањето на 
вода не смее да престане варењето ниту на ѕидовите смеат 
да се задржуваат делчиња од мострата. По 30 минути ва-
рење чашата се дополнува со дестилирана вода до ознака-
та од 500 ml и се остава најмалку 6 h. Потоа со помош на 
вакуум се отстранува вишокот на течноста, а остатокот се 
неутрализира со 25%-ен натриумхидроксид. Мострата по-
тоа се филтрира преку инка со платно и со топла вода до-
бро се исплакнува до неутрална реакција. Остатокот од 
платното се исплакнува со 150 ml вода во чаша со зафат-
нина Од 200 ml и се додава 50 ml 5%-ен калиумхидроксид 
повтроно се вари 30 min. За да се одржи нивото на течнос-

15. Определување на количината на маст по Weibull и Stol-
dt во житото и мелннчките производи 

Принцип и примена 
Принципот се заснова врз третирање на производот 

со хлороводородна киселина и екстракција на маста со ор-
гански растворувач, во Сокслетова апаратура. 

Методот се применува за определување на маста во 
житото и мелничките производи. 

Прибор 
Покрај вообичаената лабораториска опрема, се ко-

ристат и: 
1) лабораториски чаши со зафатнина од 400 ml и 600 

ml; 
2) граду ирана мензура со зафатнина од 100 ml; 
3) инка со пречник од 10 cm; 
4) апаратот по Сокслет, со тиквичка со зафатнина од 

250 ml; 
5) филтрир-хартија, со пречник од 20 cm до 25 cm. 

Реагенси и средства 
Како реагенси се користат: 
1) концентрирана хлороводородна киселина (рѓо 

1,19 g/ml); 
2) петролетер (точка на вриење 40 до 70 °С); 
3) синкамен. 

Постапка 
Во чаша со зафатнина од 400 ml се мери околу 20 g од 

мострата, со точност од 0,01 g и се меша со 100 ml ладна 
вода, со 60 ml концентрирана хлороводородна киселина и 
неколку парчиња синкамен, па 15 min се загрева во пре-
вриена водена бања. Потоа, преку мрежичка, се грее на 
пламен (со мешање со стапче) до вриење, се покрива со са-
атно стакло и се вари околу 20 min се додека белтачините 
не се растопат целосно. Се долева уште малку врела вода 
со Koja се исплакнува саатното стакло и веднаш се фил-
трира низ влажна, набрчкана филтрир-хартија. Чашата и 
филтрир-хартијата добро се исплакнуваат со вода, фил-
трир-хартиЈата со остатокот се пренесуваат на саатното 
стакло што е прекриено со чиста филтрир-хартија и се 
исушува во сушулницата, а потоа 1 h се екстрахира со пет-
ролетер во апаратот по Сокслет, ако се испитуваат мел-
ничките производи. Екстракцијата на житата пекарските 
производи и тестенините трае 3 h. 

По завршената екстракција, петролетерот се о з а р у -
ва, а тиквичката со остатокот се суши 1 h на температура 
од 100 °С, се лади во ексикатор и се мери. По истата по-
стапка, сушењето продолжува до константна маса. 

та на 200 ml, се додава уште вода. Загреаниот раствор се 
филтрира преку Бихнеровата инка, добро се исплакнува 
со топла вода, потоа трипати со 96%-ен етанол и, на кра-
јот, со етер. Остатокот се суши на температура од ПО Ч^, 
до константна маса. По мерењето добиениот резултат е 
сурова целулоза во одмерната мостра. Остатокот се спа-
лува и 30 min се жари на температура од 900 °С. Разликата 
во масата меѓу сушената и жарената мостра претставува 
количината на суровата целулоза без пепел. 
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Пресметување 
Количината на маста се изразува во проценти и се 

пресметува по следната формула: 
количина на маст (во %) » (mi -тг) • 100 то 
каде што е: 
то - одмерена количина на мострата, во грамови; 

mi - маса на тиквичката со екстрактом во грамови; 
тг - маса на празната тиквичка, во грамови. 

Повторливост 
Разликата помеѓу резултатите од две паралелни оп-

ределувања извршени набргу едно по друго не смее да би-
де поголема од 0,3% во апсолутна вредност на количината 
на маста. 

16. Определување на кисел нискиот степен во житото и 
мелничките производи 

Принцип и примена 
Принципот се заснова врз титрација во 67%-ен ета-

нол на растворливи соединенија (што даваат кисела реак-
ција) со помош на натриумхидроксид, со фенолфталеин 
како индикатор. 

Се применува при определување на киселинскиот 
степен во житото и мелничките производи. 

Апарати и прибор 
Се користат следните апарати и прибор: 
1) лабораториска чаша, со зафатнина од 100 ml; 
2) пипети, со зафатнина од 50 ml и 25 ml; 
3) стаклена инка, со пречник од 10 cm; 
4) саатно стакло; 
5) конусна (Ерленмаер) тиквичка, со зафатнина од 

100 ml 
6) филтрир-хартија; 
7) бирета, со зафатнина од 25 ml. 

Реагенси 
Како реагенси се користат: 
1).раствор на натриумхидроксид c(NaOH) = 0,1 mol-

/1: (се растворува 4 g NaOH во одмерен сад со зафатнина 
од 1 1 и се дополнува со вода до ознаката); 

2) 3%-ен раствор на фенолфталеин во етанол: 3 g фе-
нолфталеин се растворува во мала количина 96%-ен ета-
нол до 100 g се доплнува со 96%-ниот етанол. Растворот се 
процедува; 

3} 67 зафатнински проценти на етанол неутрализиран 
спремафенолфталеинот (рѓо » 0,893 g/ml): се мери 69,8 ml 
96 зафатнински проценти етанол и се додава 30,2 ml вода. 

Постапка 
Се мери 10 g брашно (или прекрупа со големина на 

честичките што поминуваат низ ситото со отвори од 1 
mm), се измеша во чаша со зафатнина од 100 ml со 50 ml 
67%-ен етанол на собна температура и се покрива со саат-
но стакло. Содржината на чашата интензивно се матка 5 
min. Потоа се филтрира преку набрчкана филтрир-харти-
ја. За време на филтрирање™ чашата е покриена со саат-
но стакло за да се спречи испарувањето на етанолот. По-
тоа се одмерува 25 ml филтрат, се пренесува во конусна 
тиквичка со зафатнина од 100 ml, се додаваат 3 капки 
3%-ен раствор на фенолфталеин и се титрира со 0,1 mol 
раствор од (NaOH)/l до јасно изразена црвеникава боја. 

Пресметување 
Киселоста се изразува како киселински степен, што 

го означува бројот на милилитрите 1 mol (NaOH)/l по-
требни за неутрализација на слободните масни киселини 
во 100 g брашно, односно прекрупа и се пресметува по 
следната формула: 

е- концентрација на употребениот раствор на NaOH из-
разена во моларитет по 1 литар; 

р - количина на мострата, во грамови, што се наоѓа во 25 
ml филтрат. 

Повторливост 
Дозволените отстапувања помеѓу две определувања, 

што паралелно или едноподруго ги извршил ист аналити-
чар ако киселинскиот степен е до 3, можат да изнесуваат 
до 0,2 единици, а ако киселинскиот степен е поголем од 3 
до 0,3 единици. 

17. Определуање на киселинскиот степен во пченичниот 
' никулец 

Принцип и примена 
Принципот се заснова врз екстракцијата на маста од 

производот и титрирање на добиениот раствор со помош 
на натриумхидроксид со додавање на фенолфталеин како 
индикатор. Се применува за опрделување на количината 
на слободни масни киселини во производи богати со мас-
нотии, како што е пченичниот никулец. 

Апарати и прибор 
Се користат следните апарати и прибор: 
1) конусна тиквичка (Ерленмаер), со зафатнина од 

100 ml; 
2) тиквичка „за јоден број", со зафатнина од 250 ml ; 
3) стаклена инка, со пречник од 10 cm; 
4) саатно стакло; 
5) филтрир-хартија; 
6) аналитика вага; 
7) вибрациона маткалка. 

Реагенси 
Како реагенси се користат: 
1) 96%-ен вол. етанол; 
2) 1%-ен алкохолен раствор на фенолфталеин: 1 g фе-

нолфталеин се растворува во мала количина 96%-ен ета-
нол и до 100 g се дополнува со истиот етанол; 

3) раствор на натриумхидроксид c(NaOH) — 0,1 mol-
/I: во одмерен сад со зафатнина од 1 1 се раствора 4 g Na-
OH и се дополнува со вода до ознаката; 

4) хлороформ; 
5) безводен №гЅ04. 

Постапка 
Околу 5g иситнета (сомелена) мостра се мери со точ-

ност од 0,050 g и се пренесува во тиквичката „за јодниот 
број". 

Измерената количина на мострата се прелева со 50 
ml хлороформ, 3 h се остава на темно и повремено рачно 
матка или 30 min на вибрациона маткалка. Потоа на мос-
трата и се додава една мала лажица безводен №гЅО< и се 
остава 30 min, а потоа се профилтрира. Од филтратот се 
одмерува 10 ml и се пренесува во конусна тиквичка со за-
фатнина од 100 ml. Потоа се додава 30 ml неутрализиран 
етанол (се неутрализира со раствор на 0,1 mol (NaOH/1) со 
додавање на фенолфталеин и на решо со мрежичка се за-
грева до вриење. Смесата брзо се оладува, се додаваат не-
колку капки фенолфталеин и што побрзо се титрира со 0,1 
mol (NaOH)/l додека не се појави црвена боја. 

За да се определи количината на маста во филтратот, 
се постапува на следниот начин: во измерена тиквичка се 
одмерува 10 ml филтрат на основниот хлороформен рас-
твор, се впарува и се суши на температура од 105 °С до 
константна маса. 
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каде што е: 
а - број на потрошените милилитри 0,1 mol на (Na-

OH)/! за титрирање на 10 ml филтрат; 
f - фактор на растворот NaOH; 
р -количина на маста, во грамови, во 10 ml на филтрат. 

18. Определување на нечистотиите - фнлт-тест (делови од 
инсекти, јајца, екскременти и длаки) во мелничките произ-

води 

Принцип и примена 
Принципот се заснова врз хидролиза на состојките на 

мелничките производи, било хемиска или ензимска, со 
панкреатин. Мострата мора така да се третира така што 
деловите од филтерот да се зачуваат и што помалку да се 
изменат за да можат да се распознаат со микроскопски 
преглед. Методот се применува при утврдување на филте-
рот кај мелничките производи. 

Прибор 
Се користи следниот прибор: 
1) чаши, со зафатнина од 200 ml и 400 ml; 
2) саатни стакла; 
3) инка за одвојување, со зафатнина од 1000 ml; 
4) Бихнерова инка, со пречник од 8 cm; 
5) две стаклени плочи, со димензии од 9 • 12 cm; 
6) цилиндар за мерење, со зафатнина од 20 ml; 
7) филтрир-хартија; 
8) микроскоп. 

Реагенси 
Како реагенси се користат: 
1) раствор на хлороводородна киселина с(НС1) — 0,5 

mol/1; 
2) парафинско масло; 
3) петрол-етер; 
4) 96%-ен етанол. 

Постапка 
Се одмерува 50 g брашно, се пренесува во чаша со за-

фатнина од 400 ml, се прелева со 200 ml провриен раствор 
на хлороводородна киселина и се промешува со стаклено 
стапче за да се добие хомогена смеса без грутчиња. Се ва-
ри 30 min на слаб пламен покриено со саатно стакло. Кога 
растворот ќе се олади, се прелева во инка за одвојување, 
со зафатнина од 1000 ml, чашата добро се измива со вода 
која се додава на првобитниот раствор и се долева вода до 
приближно 600 ml. Се додава 20 ml парафинско масло и 
неколку пати добро се промешува. Со парафинско масло 
се мократ делови од филтерот, поради што нечистотијата 
се крева и собира во слојот помеѓу водата и парафинското 
масло. По 30 min се испушта водениот раствор во друга 
инка за одвојување со иста зафатнина и повторно се про-
мешува со 20 ml парифинско масло, се остава 30 min да се 
одвојат слоевите па потоа водениот дел се испушта доде-
ка не остане во височина од неколку милиметри. Парафин-
ското масло во обете инки се плакну со вода, која потоа се 
испушта. Плачењето се вода се повторува уште еднаш, 
но со додавање на 50 ml петролетер. По одвејувањето, во-
дениот слој повторно се испушта до височина од неколку 
милилитри. Петролетерскиот раствор се филтрира низ 
Бихнерова инка, со пречник од 80 mm, на која е ставена 
филтрир-хартија со пречник од 90 mm („сина лента" или 
еквивалентна филтрир-хартија). Филтрир-хартијата се на-
местува на Бихнеровата инка така што нејзиниот раб до-
бро да налегне кон ѕидот на инката за да не може течноста 
да истекува меѓу стаклото и хартијата. Најпрвин се фил-
трира течноста од другата а потоа од првата инка за одво-
јување. Инките се плакнат двапати со вода, а потоа еднаш 
со 96%-ен етанол. Нерастворените остатоци од инката мо-
раат да бидат целосно пренесени на филтрир-хартијата, 
што се вади и помеѓу две саатни стакла се суши 1 h на тем-
пература од 105 °С. Потоа рамномерно се мокри со некол-
ку капки парафинско масло, со што се постига подобра 
проѕирност. Намокрената филтрир-хартија се става меѓу 
две стаклени плочи со димензии од 9 • 12 cm. Ставените 
плочи се залепуваат со восок или со леплива хартија за да 
се спречи поместувањето. Под микроскоп се посматра при 
зголемување од 60 до 70 пати. 

Посебно се наведува бројот на деловите од инсекти, а 
посебно бројот на длаките од глодачи. Кога гледачите го 
лижат крзното, длаките втасуваат во цревата и се излачу-

1 ваат со изметот (20 mg измет содржи околу 100 длаки). Из-
метот од гледачите не може наполно да се отстрани со во-
обичаените мелнички методи за чистење на житото, биде-
јќи има големина како зрното, па се сомелува во брашно. 
Длаките од изметот не се подолги од 0,8 mm. Ако се најдат 
подолги и длаки, тие потекнуваат од крзното на гледачите 
што се провлекуваат низ брашното по мелењето. Во браш-
ното ретко се наоѓаат цели делови од органи на инсекти, 
бидејки и тие се сомелени, туку се наоѓаат само делови од 
цврст оклоп, глава, пипки, нозе, крила ити. Безбојните 
молци и јајца од инсекти, кога се цели, лесно се разликува-
ат, а тешко кога се во делови. Ларвите исто така се безбој-
ни, но лесно се познаваат по бојосаните задни делови на 
телото. Деловите од инсекти во брашно особено е тешко 
да се разликуваат од деловите на лушпи од жита што се 
еднакво бојосани. 

За да можат деловите од инсекти да се разликуваат 
од деловите на житата, потребно е да се знае следното: 

1) деловите од инсекти имаат жолтеникава, маслинес-
та и темнокостенлива или црвено-констенлива боја, 
рожнато - проѕирен изглед, а целулозните делови од жита 
се непроѕирни; 

2) работ на деловите од инсекти секогаш е мазен, чес-
то со фини длакички, а работ на целулозните делови од 
жита е влакнест; 

3) кај инсектите нема карактеристично задеблени ѕи-
дови на ќелии ге; 

4) деловите од инсекти можат често да се распознааат 
по кружните отвори за дишење - трахеите; 

5) за инсектите се карактеристични сегментираните 
делчиња, на пример делчињата на искршени чапунки и но-
зе. 

Пресметување 
При рутинска анализа најчесто се дава само бројот 

на деловите на филтер и бројот на длаките од гледачи нај-
дени во 100 g брашно. 

19. Определување на заразеноста на житната маса со 
инсекти 

Се мери 0,5 g до 1 kg мостра и 5 min се остава во i ои-
ла вода за да смекнат зрната, бидејќи тогаш подобро се 
бојосуваат. Зрната потоа се просушуваат на обична харти-
ја за да се стават во раствор од фуксин, кој се подготвува 
така што 50 cm3 ледена оцетна киселина се става во 950 
cm3 обична вода и се додава 0,5 g кисел фуксин. Во тој рас-
твор зрната смеат да се држат најдолго 5 min бидејќи ќе се 
бојоса целата нивна површина, поради што не би можеле 
да се разликуваат местата на кои црвот положил јајца. Ко-

. га зрната од пченицата ќе се извадат од растворот, се из-
миваат во обична вода така што веднаш да можат да се 
уочат темноцрвено бојосаните места на кои се положени 
Јајца. Механички оштетените места се бојосани посветло. 
Спрема бројот на зрната со темно место може да се ут-
врди приближниот интензитет на оштетувања предизви-
кани со нападот, што се изразува во проценти. Бојата 
може да се користи повеќе пати, се додека не се замати. 

20. Определување на присуството на паразити во житото 
Мостра од жито од 1 kg се просејува низ жичено сито 

со отвори со димензии од 1 • 2,5 mm, низ кое пропаѓаат 
примесите од неорганско потекло. 

Просејувањето се врши над темна хартија на која со 
слободно око или, уште подобро, со лупа можат да се уо-
чат ситни бели паразити. Ако е ладно, мострите мораат да 
се внесат во топла просторија и да се држат во нив извес-
но време, па дури потоа се просејуваат. Заразеноста се из-
разува со бројот на паразитите на 100 g жито. 

21. Определување на оштетувањата на жито причинети од 
полски дрвенион 

Оштетувањето на жито причинето од полски дрвени-
ци се определува со поединечен преглед на секое зрно во 
мостра од 10 g и се изразува како процент на заразеноста. 
За преглед се зема трипати по 10 g жито. 

Преглед се врши со помош на електрична сијалица со 
јачина од 50 W. Најдобри се млечни сијалици, прпцврсте-
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ни на дрвена подлога. Преку сијалицата се става метален 
цилиндар, со пречник поголем од пречникот на Петриеви-
от сад, и се покраива со бела хартија. На цилиндарот се 
поставува Петриев сад со 10 g жито, а потоа осветлените 
зрна се посматраат со лупа. Здравите зрна, осветлени 
одоздола со сијалица, се проѕирни а само никулецот е те-
мен. 

На зрната што ги оштетила полската дрвеница, ос-
вен темната дамка на никулецот се наоѓаат и места на кои 
белтачината на ендоспермот е оштетена со протеолитич-
ки ензими, што дрвеницата ги лачи со плунката при убо-
дот. Заразеноста се изразува во проценти на масата од 
мострата. 

22. Докажување на застапеноста на брашно од други жита 
во оченичното брашно - микроскопско испитување 

Принцип 
Принципот се заснова врз микроскопска анализа, со 

која се докажува застапеноста на другите видови брашно 
Држено, јачмено, оризово, хелдино, овесно, просено, ком-
пирово и брашно од грав) во' пченичното брашно. 

Постапка 
Се мери 20 g пченично брашно, кое со 10 ml дестили-

рана вода со помош на порцелански толчник се замесува 
во порцелански сад додека не се добие хомогена маса. Од 
тестото се формира топка, од која се исплакнува извесна 
количина лепило. Водата со исплакнетиот скроб се наси-

пува во конусна чаша и се остава да мирува околу 12 h. За 
време на мирувањето во чашата јасно се издвојуваат три 
слоја: 

- првиот, површински, со бела или со претежно или 
помалку сива боја, мошне течен, содржи најмалку скробни 
зрнца и сосема малку лесни целулозни делови; 

- вториот, со светлосива 6oja, е составен од многу ос-
татоци на целулоза со средна големина; 

- последниот, мошне бел слој, мошне цврст, содржи 
само крупни аеробни зрнца. 

Заради микроскопско испитување најпрвин се отстра-
нува водата која плива, а потоа постепено, во посебни ча-
ши, се декантираат (одвојуваат со внимателно одлевање) 
сите три слоја, кои потоа се подложуваат на микроскопска 
анализа, и тоа секој слој повеќе пати. 

Спрема формата и големината на скробните зрнца ќе 
се утврди дали на пченичното брашно му е додаден некој 
друг вид брашно и кој е тој вид. 

На сликата 10 е прикажан изгледот на скробните зрн-
ца под микроскоп, и тоа на: 

1) пченицата; 
2) 'ржта; 
3) јачменот; 
4) просото; 
5) оризот; 
6) хелд ата; 
7) овесот; 
8) гравот; 
9) компирот. 
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23. Докажување и определување на пченкарно брашно во 
пченичното брашно 

а) Докажување 
Пченкарно брашно во пченичното брашно се до-

кажува со присуство на зеин, типичен протеин на пченка-
та, кој дава биурет-реакција (виолетово бојосување) со ба-
карсулфат во алкална средина и кој се растворува во врел 
амилалкохол, за разлика од други белтачини топливи во 
етанол од кои на тој начин може да се одвои. 

1. Се мери 20 g брашно со 50 ml 96%-ен етанол, се грее 
на водена бања на температура од 75 °С и почесто се ме-
ша; 10 ml филтрат се промешува со 2 ml 1 mol (NaOH)/l и 
10 капки 2%-ен раствор на бакарсулфат. Ако смесата 
содржи барем 5% пченкарно брашно, ќе се појави виолето-
ва боја. 

2. Се мери 10 g брашно и 15 min се вари со 25 ml изоа-
миалкохол, а потоа, уште врело, брзо се филтрира. Ако во 
филтратот постои и 1% пченкарно брашно, тој при ладе-
њето ќе се замати поради наталожениот зеин. 

б) Определување 

Принцип 

Определувањето на пченкарно брашно во пченично-
то брашно се заснова врз фотометриското испитување на 
зени со биурет-реакција. 

Апарати и прибор 
Се користат следните апарати и прибор: 
1) фотоколориметар; 
2) тиквички, со зафатнина од 50 ml и 100 ml; 
3) инка, со пречник од 8 cm до 10 cm; 
4) одмерна тиквичка, со зафатнина од 50 ml; 
5) филтрир-хартија; 
6) пипета, со зафатнина од 10 ml; 
7) пипети, градуирани, со зафатнина од 1 ml и 5 ml; 
8) саатно стакло. 

Реагенси и средства 
Како реагенси се користат: 
1) 96%-ен етанол; 
2) раствор на натриумхидроксид c(NaOH)» mol/1; 
3) 5%-ен раствор на бакарсулфат; 
4) активен јаглен. 

Постапка 
Се мери 15 g брашно и 1 h во тиквички со зафатнина 

од 100 ml, покриена со саатно стакло, се екстрахира со 75 
ml етанол во водена бања, на температура од 75 °С и често 
се меша. Потоа се остава уште 1 h. Потоа повторно се 
промешува, па одеднаш, по можност наполно, се налева 
врз филтрир-хартија. Првите неколку капки филтрат се 
враќаат на филтрирот. На 10 ml филтрат, кој мора да биде 
наполно бистар, се додаваат (во тиквичка со зафатнина од 
50 ml) 4 ml 1 mol (NaOH)/l раствор и 0,8 ml раствор на ба-
карсулфат се промешува и 15 min повторно загрева на во-
дена бања, на температура од 75 вС. Тогаш се додава 0,5 g 
активен јаглен во прав, се промешува, се филтрира низ на-
брчкана фнлтрир-хартија во одмерна тиквичка со зафат-
нина од 50 ml и до ознаката се дополнува со вода. Филтра-
тите мораат да/>идат бистри и тоа: кај чисто пченкарно 
брашно темновиолетови, а кај пченичното брашно свет-
ложолто-зелени. Интензитетот на сино-виолетовата боја 
на филтратот е пропорционален на количината на зеинот 
и се определува фотоколориметриски, а од баждарената 
крива се отчитува количината на пченкарното брашно. 
Баждарената крива ќе се направи на вообичаениот начин 
со 0,20, 30,40 ити. до 100% пченкарно брашно во смеса со 
пченично брашно: за тие смеси на пченкарно и пченично 
брашно се применува наведената постапка. 

. Бидејќи количината на зени во пченката варира, ре-
зултатите се приближни, освен ако се располага со исто 
пченкарно брашно кое е замесено со мострата, па тоа се 
користи за паралелни определувања. Тој метод може да се 
примени за жолта и бела пченка. Во брашно може да се до-
каже 0,5%, а во леб одвај 5% додатно пченкарно брашно. 

Со стоење од 1 ћ, по греењето, и со филтрирање низ 
филтрир-хартија се отстрануваат некои растворени белта-
чини на пченица, кои даваат слаба биурет-реакција. Со ак-

I 

тивен јаглен се отстранува криптоксантинот што јд смеќа-
ва таа реакција 

24. Докажување на соино брашно во пченично™ брашно 
Сојата содржи специфичен фермент уреаза што ја не-

ма во житата. Уреазата се докажува со разградување на 
уреата на амонијак. 

Во епрувета се мери 1 g пченично брашно, се додава 5 
ml 2%-ен раствор на уреа, се хомогенизира во уедначена 
суспензија, се додават неколку капки неутрален 1%-ен ета-
нолски раствор од фенолфталеин и се става во термостат, 
на температура од 37 °С до 40 °С. Ако по еден час се појави 
црвена боја поради настанатиот амонијак, докажано е 
присуството на соино брашно. 

25. Определување на физичките својства на пченично™ 
брашно со Брабендеров фаринограф 

Принцип и примена 
Принципот се заснова врз определување на физички-

те својства на пченичното брашно врз основа на впивање-
то на вода и однесувањето на тестото во текот на мешање-
то. 

Со апаратот-фаринографот се мери и регистрира 
формирањето на тестото од брашно и вода, со мешање не-
говиот развој, отпорот и смекнувањето. Отпорот на тесно-
то се регулира на определена вредност со промена на до-
датна количина вода. Со таа количина на апсорбирана во-
да се добива крива на мешањето, од чии различни каракте-
ристики се уочува квалитетот на брашното. 

Апарати и прибор 
Се користат следните апарати и прибор: 
1) Брабендеров фаринограф и термостат со циркула-

циона пумпа; 
2) вага со тегови, со осетливост ± 0,1 g; 
3) пластична лопатка; 
4) коленест термометар за проверување на темпера-

турата на обвивката на месилката; 
5) термометар со поделба До 50 6С; 
6) планиметар; 
7) табела за корекција на моќта на впивањето на во-

да, по Тибор; 
8) табела по Hankoszy. 

Контрола на апаратот 
Вклучениот мотор на фаринографот без месилка се 

поставува на нула. Месилката се приклучува и се проверу-
ва положбата на нула: моторот е вклучен, лопатката во 
месилката е во движење. Стрелката мора да покажува по-
малку од 20 Fj ако триењето на месилката изнесува повеќе 
од 20 Fj месилката се остава да работи неколку минути на-
полнета со вода толку што водата да ги покрива оските. 
Потоа фаринографот се поставува на нула. 

Контрола на кочењето 
Кочењето мора да трае една секунда, што се контро-

лира со подигањето на горниот лост на вагата со рака и со 
мерење на времето потребно за враќање на стрелката од 
1000 до 100 Fj, при вклучен мотор. 

Времето на истечување^ од 135 до 225 ml мора да из-
несува 10 до 12 С. 

Брзината на движењето на дијаграмската хартија мо-
ра да изнесува 1,0 cm/min. 

Постапка 
Најмалку lh пред пуштањето на апаратот во работа, 

се вклучуваат термостатот и циркулационата пумпа. Тем-
пературата на водата што кружи се контролира и треба да 
изнесува 30 °С, со отстапување ± 0,2 °С. Температурата на 
меснлката се контролира во отворот што е предвиден за 
тоа. Во месилката се става ЗОО g ± 0,1 g брашно. Месилка-
та се поклопува, а биретата со вклучување на врвот под 
славината се наполнува со вода со температура од 30 *С. 
Пишувачот се наполнува со мастило, апаратот се вклучу-
ва и со празен од на месилката се регулира пишувачот да 
пишува нула 1 min. Во месилката потоа се додава цело-
купната количина брашно и тоа се загрева исто така 1 min. 
Водата од биретата се додава во рамномерен млаз во 
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предниот десен агол на месилката. Додавањето на вода 
трае најмногу 25 ѕ, а се додаваат 55 до 60%, што зависи од 
брашното. Кога се формира тестото, внатрешните ѕидови 
на месилката се исчистуваат со пластична лопатка и ме-
силката повторно се поклопува. Ако отстапувањето на 
средината на кривата во максимумот е поголема од + 10 
Fj од линијата на конзистенцијата на тестото 500 Fj, испи-
тувањето се прекинува, а додадената количина вода се ко-
ригира со помош на приложената Тиборова табела 7, врз 
основа на отстапувањето од линијата на конзистенцијата 
на тестото од 500 Fj. Кога ќе се постигне линијата на кон-
зистентна од 490 до 510 Fj во максимумот на кривата, ме-
шањето трае вкупно 15 min од моментот на додавањето 
на вода во месилката. / 

Прикажување на резултатите 
Моќ на впивање на вода 
Моќта на впивање на вода е количината на вода изра-

зена во проценти, што е потребна за постигање компетен-
ција на тесто од 500 Fi, 

Стабилног на тестото 
Стабилитет на тестото, во минути, е времето од мак-

симумот на кривата до нејзиното опаѓање за 10 Fj. 

Степен на смекнување на тестото 
Степен на смекнување на тестото е растојанието на 

крајната точка на средната линија на дијаграмот од лини-
јата на конзистенција од 500 Fj. Се изразува во Fj. 

Квалитетна класа 
На добиениот фаринограм се планиметрира површи-

ната на триаголникот што ја затвораат: линијата средиш-
ним, која се вцртува во кривата, почнувајќи од нејзиниот 
максимум до завршувањето на фаринограмот во 15 min, 
линијата на конзистенпијата постигната во распон од 490 
до 510 Fj и нормалата што ја спојува линијата средингни-
ца со линијата на конзистенцијата. За утврдената површи-
на на триаголникот, изразена во cm2, во табелата по Нап-
koczy се прочитува квалитетниот број на брашното. 

Класификација на брашното no Hankoczy 
Квалитетниот број и класата на брашното се опреде-

луваат според табелата 8. 

ТИБОРОВА ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МОЌТА НА ВПИВАЊЕТО 
НА ВОДА БЕЗ ТИТРИ?АН»Е, ПО ПРЕСМЕТКОВЕН ПАТ 

Табела 7 

КВАЛИТЕТЕН БРОЈ НА БРАШНОТО ПО HANKOCZY, СПОРЕД ПО-
ВРШИНАТА НА ТРИАГОЛНИКОТ 

Табела 8 
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3,7 75,6 8,0 63,8 12,4 54,4 
3,8 75,3 8,1 63,5 12,5 54,3 
3,9 74,9 8,2 63,3 12,6 54,1 
4,0 74,6 8,3 63,1 12,7 53,9 

Површина на трпа- Квалитетен број Површина на трпа- Квалитетен број 
голникот голникот 
(во ст2) (во ст Ј ) 

12,8 53,7 
12,9 53,4 е . 
13,0 53,3 17,7 44,8 
13,1 53,2 17,8 44,6 
13,2 53,0 17,9 44,5 
13,3 52,8 18,0 44,4 
13,4 52,6 18,1 44,2 
13,5 52,4 18,2 44,0 
13,6 52,2 18,3 43,8 
13,7 52,0 18,4 43,7 
13,8 51,8 18,5 43,5 
13,9 51,6 18,6 43,4 
14,0 51,4 18,7 43,2 
14,1 51,2 18,8 43,0 
14,2 51,1 18,9 42,8 
14,3 50,9 19,0 42,7 
14,4 50,8 19,1 42,6 
14,5 50,6 19,2 42,4 
14,6 50,4 19,3 42,2 
14,7 50,2 19,4 42,0 
14,8 50,0 19,5 41,9 
14,9 49,8 19,6 41,7 
15,0 49,6 19,7 41,6 
15,1 49,4 19,8 41,4 
15,2 49,2 19,9 41,2 
15,3 49,0 20,0 41,1 
15,4 48,8 20,1 40,9 
15,5 48,6 20,2 40,7 
15,6 48,4 20,3 40,6 
15,7 48,3 20,4 40,5 
15,8 48,1 20,5 40,3 
15,9 47,9 20,6 40,2 
16,0 47,7 20,7 40,0 
16,1 47,6 20,8 39,8 
16,2 47,4 20,9 39,7 
16,3 47,2 21,0 39,5 
16,4 47,0 21,1 39,4 
16,5 46,8 21,2 39,2 
16,6 46,7 21,3 39,1 
16,7 46,5 21,4 38,9 
16,8 46,4 21,5 38,8 
16,9 46,2 21,6 38,6 
17,0 46,0 21,7 38,5 
17,1 45,8 21,8 38,3 
17,2 45,6 21,9 38,2 
17,3 45,4 22,0 38,0 
17,4 45,3 22,1 37,8 
17,5 45,1 22,2 37,7 
17,6 45,0 22,3 37,5 
22,4 37,4 
22,5 37,2 С2 
22,6 37,1 27,5 29,8 
22,7 36,9 27,6 29,7 
22,8 36,7 27,7 29,5 
22,9 36,3 27,8 29,4 
23,0 36,5 27,9 29,3 
23,1 36,3 28,0 29,1 
23,2 36,2 28,1 29,0 
23,3 36,0 28,2 28,8 
23,4 35,9 28,3 28,7 
23,5 35,7 28,4 28,5 
23,6 35,6 28,5 28,4 
23,7 35,4 28,6 28,3 
23,8 35,3 28,7 28,2 
23,9 35,1 28,8 . 28,0 
24,0 35,0 28,9 27,8 

24,1 34,8 29,0 27,7 
24,2 34,7 29,1 27,5 
24,3 34,5 29,2 27,4 
24,5 34,2 29,3 27,3 
24,6 34,1 29,4 27,2 
24,7 33,9 29,5 27,0 
24,8 33,8 29,6 26,9 
24,9 33,6 29,7 26,7. 
25,0 33,5 29,8 26,6-
25,1 33,4 29,9 26,4 
25,2 33,2 . 30,0 26,3 
25,3 33,1 31,0 24,9 
25,4 32,9 32,0 .23,5 
25,4 32,7 33,0 22,2 
25,6 32,6 34,0 20,8 
25,7 32,5 35,0 19,5 
25,8 32,3 36,0 18,2 
25,9 32,1 37,0 16,9 
26,0 32,0 38,0 15,6 
26,1 31,9 39,0 14,3 
26,2 31,7 40,0 13,0 
26,3 31,6 41,0 11,7 
26,4 31,5 42,0 10,4 
26,5 31,3 43,0 8,1 
26,6 31,2 44,0 7,8 
26,7 31,0 45,0 6,5 
26,8 30,8 46,0 5,3 
26,9 30,7 47,0 4,0 
27,0 30,5 48,0 2,7 
27,1 30,4 49,0 1,4 
27,2 30,3 50,0 0,0 
27,3 30,1 
27,4 30,0 

26. Определување на физичките својства на пченично 
брашно со Брабендеров ексгензограф 

Принцип и примена 
Принципот се заснова врз изработката на тесто во 

фаринографот што потоа на вообичаениот начин се обли-
кува во екстензографот. По определено време тестото се 
растега и писалката Ја испишува кривата која го покажува 
отпорот на тестото на растегање. 

Методот се применува за теста од пченично брашно 
при определување на растегливоста. 

Реагенси 
Како реагенси се користат: 
1) натриумхлорид, технички; 
2) пченкарен скроб; 
3) парафинско масло. 

Апарати и прибор 
Се користат следните апарати и прибор: 
1) Брабендеров екстензограф и термостат, со цирку-

лациона пумпа; 
2) Брабендеров фаринограф; 
3) вага со тегови, со осетливост ± 0,1 
4) пластична лопатка; 
5) сигнален часовник; 
6) лабораториска чаша, со зафатнина од 250 т1; 
7) термометар со поделба до 50°С; 
8) Тиборова табела за корекција на додадената вода; 
9) ножици за сечење на тестото; 
10) планиметар. 

Контрола на апаратите 
Термостатот и циркулационата пумпа се вклучуваат 

значително пред употребата (околу 1Н) за обата апарата 
да достигнат температура од 29 до 30°С. 

Температурата на водата што кружи и температура-
та во фаринографската месилка и во ферментационите ко-
мори на екстензографот мораат да се контролираат. 
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Во секоја комора за ферментација во длабнатината 
на постаментот се сипа малку топла вода, најмалку 15 min 
пред употребата. 

Биретата, вклучувајќи го врвот под славината, се по-
лни со вода загреана на температура од 30°С. 

Во лабораториската чаша со зафатнина од 250 ml се 
мери 6 g сол, и од биретата се додава определената коли-
чина вода. 

Фаринографот се вклучува и регулира така што пи-
салката 1 min да пишува по нулевата линија. 

Постапка 
Се одмерува ЗОО g брашно и пренесува во месилката, 

која мора да се поклопи. Брашното се загрева 1 min. Во 
предниот десен агол на вклучената месилка постепено се 
сипа раствор на сол загреан на температура од 30°С. Ме-
силката повторно се поклопува. Кога се формира тестото 
нејзините внатрешни ѕидови се исчистуваат со мека плас-
тична лопатка. Средината на кривата, 5 min по почетокот 
на додавањето на вода, треба да се наоѓа на 500 ± 10 F.j. 
Во тој момент мешањето се прекинув. Ако бараната кон-
зистенција не се постигне веднаш, мешањето се повторува 
се додека не се постигне соодветната конзистенција во 5 
min. Тестото се вади од месилката. Се мерат две парчиња 
тесто со маса од 150 ± 0,1 g. Едното парче се става во хо-
могенизаторот и се свртува дваесетпати, потоа се вади од 
хомогенизаторот, се напрашува со скроб и се става на сре-
дината на валЈакот, и тоа прво од долната страна. Тестото 
се вади од хомогенизаторот и се става на средината на ка-
лапот претходно подмачкан со парафинско масло, цврсто 
се притиснува со виљушка и се става во ферментационата 
комора. Сигналниот часовник се регулира на 45 min. Дру-
гото парче тесто се формира на истиот начин и се става во 
ферментационата комора. Трите писалки се наполнуваат 
со сино, црвено и зелено мастило. Сината писалка се по-
става на нулевата точка на линијата на растегањето. По 
истекот на 45 min од ставањето на тестото на ферментаци-
оната комора првиот калап се постава на кракот на вага-
та. Писалката се наместува на нула Еј и лостот со кукачка 
се става во движење, а се сопира кога тестото ќе се преки-
не. Дијаграмската хартија се врќа на нулевата точка на ли-
нијата на растегањето, честото се отстранува од виљуш-
ките и кукачката, а кукачката се враќа на појдовна по-
ложба. Хомогенизирањето и обликувањето се повторува-
ат. Откако сигналниот часовник повторно ќе се регулира 
на 45 min, растегањето се повторува на друго парче тесто. 
Хомогенизирањето и обликувањето на другото парче тес-
то се повторува, а дијаграмската хартија се враќа на пора-
нешната нулева точка на растегањето. 

Растегањето, хомогенизирањето и обликувавте се по-
вторуваат и обликуваните парчиња повторно се ставаат 
во ферментационите комори; 90 min по замесувањето кри-
вата на растегањето се испитува со црвено мастило преку 
првата крива. 

Работната постапка на растегањето се повторува и 
обете теста наизменично се растегаат. Оваа постапка сле-
ди 135 min по замесувањето. Кривата на растегањето се 
испишува со зелено мастило преку првите две криви. 

Приказ на резултатите 

Отпор 
Отпорот при константна деформација изнесува 0,5 

cm. Височината на средната вредност на двете криви, ре-
гистрирани 135 min по замесувањето на тестото, на 5 cm 
од почетокот на кривата, го претставува отпорот на тесто-
то спрема растегањето при константна брзина на растега-
њето. 

Се изразува во екстензографски единици (Е.ј.) и се за-
окружува на 5 Е.ј. 

Максимален отпор (0 max) 
Максимален отпор е средната вредност на максимал-

ната височина на кривите опишани 135 min по замесува-
њето, заокружена на 5 Еј. Се изразува во екстензографски 
единици (Еј). 

Растегливост (R) 
Растегливост е средната оддалеченост, заокружена на 

0,1 cm што дијаграмската хартија ќе ја помине од почето-

кот на растегањето до моментот кога тестото ќе се преки-
не. Се регистрира на кривата опишана 135 min по замесу-
вањето. Се изразува во милиметри. 

Енергија (Е) 
Енергија е средната вредност на површината што ја 

формираат кривите опишани 135 min по замесувањето. Се 
определува со планиметрирање и се изразува во квадрат-
ни сантиметри заокружено на цел број. 

Однос на отпорот на растегањето спрема растегливоста 
(0/R) 

Односот 0 / R е неименуван број и претставува колич-
ник на бројната вредност на отпорот на петтиот сантиме-
тар на растегањето и на бројната вредност на растегли-
воста. 

27. Определување на активноста на алфа-милаза со Бра« 
бендеров амилограф 
Принцип и примена 

Принципот се заснова врз континуирано следење на 
вискозитетот на суспензијата вода - брашно загревана на 
температура од 25° до 96°С, со константен пораст на тем-
пература. Порастот на вискозитетот што ја придружува 
клајстеризацијата на скробот е предизвикан, помалку или 
повеќе, од порастот на температурата, механичкото деј-
ство на маткањето и амилолитичкото дејство на алфа-
-амилазата, застапена или додадена во брашното. Макси-
малниот вискозтет добиен за време на испитувањето 
укажува како на активноста на алфа-амилазата така и на 
однесувањето на брашното при клајстеризацијата, а со 
тоа и на неговата печивост. 

Методот се применува за определување на активнос-
та на алфа-амилазата во пченичното брашно. 

Апарати и прибор 
Се користат следните апарати и прибор: 
1) Брабендеров амилограф; 
2) вага, со носивост од 1 kg, со осетливост ± 0,lg; 
3) сад од дебело стакло, со зафатнина од 11; 
4) метална или пластична лопатка; 
5) автоматска бирета, со зафатнина од 45 ml. 

Контрола на апаратот 
Пред определувањето, амилографот се бажадри така 

што брзината на движењето на металниот сад да биде 75 
± 1 вртења/минут; брзината на движењето на хартијата 
0,5 ± 0,01 cm/min; торзионата сила 0,700 ± 0,015 g cm-
/А.ј.; степенот на порастот на температурата 1,5 ± 0,03 
C°/min како просек за целокупниот распон. 

Положбата на ирачките на виљушката во металниот 
сад мора да биде таква што да им одговара на перфораци-
ите на пластичниот шаблон што се испорачува со апара-
тот. 

Додека прекинувачот е во неутрална положба, почет-
ната температура на терморегулаторот се регулира рачно 
на 25°С. Перото се наполнува со мастило. Се изместуваат 
празниот метален сад и виљуцЈката, главата на апаратот 
се спушта и виљушката се спојува со оската. Се вклучува 
моторот и проверува дали перото пишува по нулевата ли-
нија на хартијата. Ако треба, положбата на перото се регу-
лира на неговиот држач. Моторот се запира, виљушката 
се одвојува, а главата на апаратот се подига и свртува на-
страна. Виљушката се отстранува. 

Постапка 
Се мери 80 g брашно, и се сипа во стаклен сад. Се до-

дава 450 ml вода. Брашното и поголемиот дел од водата се 
хомогенизираат со лабораториска лопатка. Суспензијата 
квантитативно се пренесува во метален сад. Ставениот 
сад двапати со преостанатата количина вода се плакне. 
Виљушката се наместува во металниот сад, главата на 
апаратот се спушта, виљушката се спојува со оската и мо-
торот се вклучува. Прекинувачот за вклучување на греа-
чот се наместува во положбата UP (AUF). Часовникот се 
регулира на 45 min. Порастот на вискозитетот се регис-
трира додека кривата не го помине својот максимум. 

Ако се постигне вискозитет поголем од 1000 Ај. се 
користи приборот за предоптоварување, а ако апаратот 

4 
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тоа го нема, се употребува помалку брашно. Ако тежината 
на брашното е променета и во други посебни случаи, тоа 
мора да се наведе со резултатот. Еквивалент од 450 g вода 
мора да се употреби без оглед на користената количина 
брашно. 

Кога кривата ќе го помине максимумот, моторот се 
запира, се забележува температурата и грејачот се исклу-
чува. Главата на апаратот се подига. Виљушката се симну-
ва од оската и се става во металниот сад. 

Главата на апаратот се трга, металниот сад и виљуш-
ката се тргаат на страна и мијат, а терморегулаторот се 
избришува. 

Прикажување на резултатот 
Максимален вискозитет е височината на средината 

на кривата во максимумот и се изразува во амилографски 
единици. 

Температурата на почетокот на клајстеризацијата се 
пресметува по следната формула и изразува во °С. 

tpk - 25 + mi • 1,5 

каде што е: 
mi - времето, изразено во минути, што ќе измине од мо-

ментот на вклучувањето на грејачот додека не се ре-
гистрира порастот на вискозитетот. 

Температурата на завршувањето на клајстеризација-
та се пресметува по следната формула и изразува во °С 

tzk - 25 + тг • 1,5 
каде што е: 
Ш2 - времето, изразено во минути, што ќе измине од мо-
ментот на вклучувањето на грејачот додека кривата не го 
достигне максимумот. 

28. Определување количината на скроб по Ewers 

Принцип 
Скробот покажува висока оптичка активност па врз 

основа на тоа може да се определи и полариметриски, от-
како скробот со хидролиза претходно ќе се претвори во 
раствор со помош на киселина. 

Прибор 
Се користи следниот прибор: i 
1) аналитичка вага; 
2) полариметар со кружна скала; 
3) водена бања; 
4) одмерна тиквичка, со зафатнина од 100 ml; 
5) филтрир-хартија; 
6) инка за цедење; 
7) пипети, со зафатнина од 2 ml и 20 ml; 
8) мензура; 
9) конусни тиквички, со зафатнина од 200 ml и ЗОО ml. 

Раствори 
Се користат следните раствори: 
1) хлороводородна киселина, 1,124% (m/V); 
2) хлороводородна киселина, 25%-на; 
3) раствор Carrez I: се мери 150 g КлЃе (CN)e во 1000 

ml вода; 
4) раствор Carrez II: се мери ЗОО g ZnS04 • 7ЊО или 

200 g Zn(CH3C00)2 • 2ЊО во 1000 ml вода. 

Постапка 
Во одмерна тиквичка со зафатнина од 100 ml се внесу-

ва со помош на инка околу 5 g мостра, со точност ± 0,01 
g, се додава 25 ml 1,124% на хлороводородна киселина и 
добро измеша да не се згрутчи. Потоа се додава 25 ml иста 
киселина, при што со неа се измиваат сите делчиња на 
мострата нафатени на грлото на тиквичката. Содржината 
силно се проматкува и вари на водена бања 15 min, при 
што првите 3 min се матка со тиквичка. Тиквичката се сим-
нува од водената бања и веднаш се додава 10 ml издадена 
дестилирана вода за нагло да се прекине хидролизата, а 
тиквичката и понатаму се лади под млаз на водоводска во-
да. 

По ладењето се додаваат 20 ml 25%-на хлороводород-
на киселина и 2 ml Carrez I, содржината се проматкува, се 
додава 2 ml Carrez II, повторно се промашува и тиквичка-
та до ознаката се дополнува со дестилирана вода, се про-

машува и филтрира низ сува набрчкана филтрир-хартија, 
при што првите количини на филтратот се враќаат назад. 
Со наполно бистар филтрат се полни цевката на полари-
метарот и се отчитува аголот на свртувањето на рамнина-
та на поларизираната светлост. 

Пресметување 
Количината на скроб се изразува во процент на сува 

материја и се пресметува по следната формула: 

каде што е: 
100 - прочитано свртување на полариметарот; 

1 - должина на цевката, во десиметри; 
(а) 20D - специфично свртување на скробот; 
v - содржина на влагата во мострата; 
g - одмерна количина на мострата.; 

Специфично свртување на скробот: 
овес 181,3 
пченица 182,7 
'рж 184,0 
јачмен 181,5 
пченка 184,6 
ориз 185,9 

Пов торливост 
Разликата помеѓу резултатите од две определувања 

што се извршени паралелно или едноподруго не смее да 
изнесува повеќе од 0,3% од апсолутната вредност на коли-
чината на скробот. 

И. ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Определување на количината на вода 

Принцип и примена 
Методот се заснова врз сушење на мострата опреде-

лено време на температура од 130 °С. Губењето на масата 
изразено во проценти ја означува количината на водата во 
производот. Определувањето на вода се врши на произво-
дот со кора или само во средината на производот. 

Апарати и прибор 
Се користат следните апарати и прибор: 
1) аналитичка вага; 
2) метални садови за сушење со капак, отпорни на ко-

розија, со пречник од 60 mm и најмала височина од 25 mm; 
3) електрична сушилница, со можост за регулација на 

температурата и доволна циркулација на воздух; 
4) ексикатор со ефикасно средство за сушење. 

Приготвување на мострата 
Се мери околу ЗОО g од мострата со точност 0,01 g, а 

потоа се изрежува на резанки дебели 1 до 1,5 cm, што се су-
шат на воздух или температура од 40 до 50 °С. По сушење-
то, мострата се мери за да се пресмета количината на во-
дата во претходно исушената мостра. Потоа мострата се 
сомелува, без загубување, така што да минува низ сито со 
отвори големи 1 mm. 

Ако производите имаат голема маса, со остар нож се 
преполовуваат или исечуваат на четири еднакви делови, а 
потоа половината или двете спротивни четвртини од про-
изводот претходно се сушат како што е наведено. 

Производите со мала содржина на вода (двопек и ел.) 
не треба претходно да се сушат. Потребната количина на 
мострата изнесува 100 до 200 g. 

Постапка 
Во исушен и измерен метален сад се мери 3 до 5 g 

претходно исушена, иситнета и промешана мостра, со 
точност 0,01 g, се суши 90 min на температура од 130 °С и 
по ладењето во ексикаторот се мери. Сушење на произво-
дите што содржат повеќе од 5% маст се врши на 105 °С до 
константна маса. 

Ако е потребно да се определи само количината на 
вода во средината на производот кората се отстранува, а 
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каде што е: 
Уз - просечна вредност во масата на две паралелни испи-

тувања при конечно аналитичко определување на 
температура од 130 °С или 105 °С, изразена во про-
центи во однос на производот во појдовна состојба; 

шѕ - маса на иситнетата грубо исушена мостра; 
Шб - маса на мострата по конечното сушење. 

2. Определување на киселинскиот степен на средината на 
леб - волуметриско определување 

Прибор 
Се користи следниот прибор: 
1) порцелански тријалник; 
2) бирети; 
3) бирети; 
4) градуиран цилиндар, со зафатнина од 100 ml. 

Реагенси 
Како реагенси се користат: 
1) раствор на натриумхидроксид, е (NaOH)— 0,1 

mol/1; 
2) 1%-ен раствор на фенолфталеин во неутрален ета-

нол; 
3) ацетон, неутрален. 

Постапка 
Се мерат 5 до 10 g од средината на мостра од леб, во 

порцелански тријалник се мокри со 5 ml неутрален ацетон 

а - потрошен број милилитри на 0,1 mol (NaOH)/l за не-
утрализација на вкупните киселини; 

b - измерена маса на мострата. 

Повторливост 
Дозволените отстапувања помеѓу две определувања 

што паралелно или едноподруго ги извршил ист аналити-
чар кај киселински степен од 5 можат да изнесуваат до 0,3 
единици, а кај поголем киселински степен од 5 до 0,5 еди-
ници. 

Електрометриско определување 

Прибор 
За електрометриска титрација се користи: 
1) уред за електрометриска титрација. 

Реагенси 
Како реагенс се користи: 
1) раствор на натриумхидроксиХ е (NaOH)=0,1 

mol/1 

Постапка 
Во чаша со зафатнина од 20 ml се хомогенизира 10 g 

средина од леб со 100 ml свежо провриена и издадена вода 
така што да не останат грутчиња. Со постојано мешање се 
пушта по една капка во секунда 0,1 mol (NaOH)/l, додека 
не се постигне рН вредноста 8,5. Потрошената количина 
ml 0,1 mol (NaOH)/l кај измерена маса од 10 g го дава не-
посредно степенот на киселост^. Титрација се врши до по-
стигнатата рН вредност 8,5, така што резултатите можат 
да се споредат со вообичаената титрација на водената сус-
пензија со фенолфталеин, чија боја се менува при наведе-
ната рН вредност. 

3. Определување на количината на сурови протеини (мак-
ропостапка) 

Принцип 
Количината на белтачини се определува индиректно, 

со пресметување од количината на азотот определен со 
Кјелдаловиот метод. Добиениот резултат за азот се 
множи со факторот 6,25 за да се добие количината на бел-
тачини. 

Постапка 
Се мери околу 1,5 до 2 g мостра сушена на воздух, со 

точност 0,001 g, и добро промешува, или 5 g добро проме-
шана мостра од свеж производ. 

Со оглед на тоа дека во така мала количина од свеж 
производ е тешко да се постигне однос на кората и среди-
ната, за испитување на воздух е подобро да се земе сушена 
материја (како при определувањето на количината на во-
да). Измерената мостра се става во Кјелдалова тиквичка 
со зафатнина од 500 ml и понатаму се постапува на начи-
нот опишан при определувањето на количината на белта-
чини во жито и мелнички производи. 

(поради што средината се распаѓа и понатаму полесно об-
работува), а потоа се хомогенизира со 100 ml свежа пре-
вриена и издадена вода. На смесата и се додава 1 ml ета-
нолом раствор од фенолфталеин и веднаш се титрира со 
0,1 mol. (NaOH)/l до црвеникава боја, која треба да биде 
постојана барем 15 ѕ. Кај темниот леб е тешко да се забе-
лежи промената на бојата, па треба да се примени елек-
трометриска титрација. 

Пресметување 
Киселоста се изразува како „киселички степен", кој 

го означува бројот на милилитрите на 1-моларен раствор 
на алкалии потребни за неутрализација на вкупните кисе-
лини во 100 g средина на леб и се пресметува по следната 
формула: 

со средината се постапува на опишаниот начин, или со ме-
тален цилиндар, со пречник од 3 до 4 cm, се вадат неколку 
мостри. 

Во извештајот за извршената анализа секогаш треба 
да се наведе дали резултатите се однесуваат само на сре-
дината на производот или на производот со кора. 

Ако количината на вода во производот не може да се 
определи непосредно по приемот или земањето на мос-
трата за анализа, се определува неговата маса, а потоа, 
пред анализата повторно се мери. Од измерената маса, ка-
ко и од утврдената количина на вода во мострата се пре-
сметува количината на вода во производот. 

Пресметување 
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4. Определување на количината на маст по Weibull-Stoldt 
Количината на маст во пекарски производи се опре-

делува по третирањето во хлороводородна киселина и ек-
стракцијата на маст, како што е опишано во методот под 
15 на овој правилник. На тој начин, со разградување со ки-
селина, добиената маст не може да се употреби за опреде-
лување на киселинскиот број и рефракцијата. 

Постапката и начинот на пресметување се исти како 
при определувањето на маст во жито и мелнички произво-
ди. 

5. Определувањето количината на млеко од количина на 
лактозе 

* Прибор 
Се користи следниот прибор: 

1)автоклав; 
2) центрифуге; 
3) термостат; 
4) тријалник со толчник со пречник околу 8 cm; 
5) одмерни тиквички, со зафатнина од 50 ml и 500 

ml; 
6) инка, со пречник од 6 до 8 cm; 
7) конусна тиквичка, (ерленмаер), со зафатнина од 

200 ml, ЗОО ml, 500 ml; 
8) пипети, со зафатнина од 5 ml, 25 ml и 100 ml; 
9) чанче за филтрирање; 

10) шише - цицалка; 
11) цилиндар за мерење, со зафатнина од 100 ml; 
12) набрчкана филтрир-хартија. 

Реагенси f 
Како реагенси се користат: 
1) се мери 1 до 2 g пептон и 2 g натриумхлорид, се 

растворуваат во 100 ml, вода и 20 минути стерилизираат 
во автоклав на температура од 115 °С. 

2) пекарски квасец: 25 g свеж пекарски квасец се плак-
не петпати со по 100 ml вода и, по секое миење се центри-
фугира. 

Водата добиена при последното исплазување мора 
да биде наполно бистра. Измиениот квасец потоа се хомо-
генизира со 100 ml вода и чува на температура до 4 °С. 
Суспензијата на квасецот може да се употреби најдолго 24 
h по приготвувањето. 

3) растворот Fehling I: се измерува 34,6 g бакарсулфат 
(СиЅ04*5Њ0), се раствара во вода во одмерна тиквичка со 
зафатнина од 500 ml и до ознаката се дополнува со вода; 

4) раствор Fehling II: се измеруваат 173 g калиум-на-
триум-тартарат и 50 g натриумхидроксид, се раствараат 
во вода и, кога ќе се ©ладат, се дополнуваат со вода во од-
мерив тиквичка со зафатнина од 500 ml. 

Постапка 
Се мерат 25 g од средината на мостра на пекарски 

производ на кој претходно му е определена количината на 
вода и се хомогенизира со малку вода во тријалникот. По-
тоа се плакне со вода (вкупно 250 ml) и се пренесува во од-
мерив тиквичка со зафатнина од 500 ml), се матка неколку 
минути, до ознаката се дополнува со вода, се промешува и 
остава неколку часа на собна температура. Течноста над 
талогот потоа се декантира преку филтрир-хартија и 100 
ml бистар филтрат се отпипетира во конусна ерленмаер 
тиквичка со зафатнина од 200 ml. Се додава 5 ml пептон-
ски раствор, неколку ситни парчиња порцелан и претпаз-
ливо зегрее до вриење, се впарува на 10 до 12 ml, а потоа 
се затина со вата и стерилизира 20 min на температура од 
115 °С. Кога ќе се олади, се додава, под стерилни услови, 
пекарски квасец и 30 h се остава во термостатот на темпе-
ратура од 30 °С. Потоа се става да преврие и плакнејќи го 
со вода се пренесува во одмерната тиквичка со зафатнина 
од 50 ml, до ознаката се дополнува со вода, се промешува 
и филтрира. Во 25 ml филтоат се определува количината 
на лактозе по Soxhlet. По 25 ml раствор Fehling I и Fehling 
II и 25 ml раствор на лактоза (филтрат) се загреваат до 
вриење и вари 6 min. 

Талогот се плакне со топла вела (50 °С), при што се 
води сметка за тоа целиот талог на бакароксидулот да 
втаса на филтрирот и да биде покриен со течност. На кра-
јот талогот се плакне со 10 ml алкохол и 10 ml етер. Чанче-
то во термостатот се суши половина час на температура 

од 100 до 105 вС ±1 *С, половина час се лади во е к в а т о -
рот и се муж. Според добиената количина на бакар-окси-
дул, од табелата 9 се отчитува соодветната вредност за 
лактозата. 

Табела 9 

Бакарен оксидул, Бакар, Лактозе, 
во mg во mg во mg 

1 2 3 

10 8,9 5,1 
11 9,8 5,8 
12 10,7 6,4 
13 И,5 7,1 
14 12,4 7,7 
15 13,3 8,4 
16 13,2 9,0 
17 15,1 9,7 
18 16,0 10,3 
19 16,9 11,0 
20 17,8 11,6 
21 18,6 12,3 
22 19,5 12,9 
23 20,4 12,6 
24 21,3 14,2 
25 22,2 14,8 
26 23,1 15,5 
27 24,0 16,2 
28 24,9 16,8 
29 25,8 17,5 
30 26,6 18,1 
31 27,5 18,7 
32 28,4 19,4 
33 29,3 20,0 
34 30,2 20,7 
35 31,1 21,3 
36 32,0 22,0 
37 32,9 22,6 
38 33,7 23,8 
39 34,6 23,9 
40 35,5 24,6 
41 36,4 25,2 
42 37,3 25,9 ч 
43 38,2 26,5 
44 39,1 27,2 
45 40,0 27,8 
46 40,8 28,5 
47 41,7 29,1 
48 42,6 29,8 
49 43,5 30,4 
50 44,4 31,1 
51 45,3 31,7 
52 46,2 32,4 
53 47,1 33,0 
54 48,0 33,7 
55 48,8 34,3 
56 49,7 34,9 
57 50,6 35,6 
58 51,5 36,2 
59 52,4 36,9 
60 53,3 37,5 
61 54,2 38,2 
62 55,1 38,8 
63 55,9 39,4 
64 56,8 40,1 
65 57,7 40,8 
бб 58,6 41,4 
67 59,5 42,0 
68 69,4 42,7 
69 60,3 43,3 
70 62,2 44,0 
71 63,0 44,6 
72 63,9 45,3 
73 64,8 45.9 
74 §5,7 46,6 
75 66,6 47,2 
76 67,5 47,9 
77 68,4 48,5 
78 69,3 49,2 

i 
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1 2 3 1 

79 70,2 49,3 156 
80 74,6 53,1 157 
81 71,0 50,4 158 
82 71,9 51,1 159 
83 72,3 51,8 160 
84 73,7 52,4 161 
85 75,5 53,7 162 
86 76,4 54,4 163 
87 77,3 55,0 164 
88 78,1 55,7 165 
89 79,0 56,3 166 
90 79,9 57,0 167 
91 80,8 57,6 168 
92 81,7 58,2 169 
93 82,6 58,9 170 
94 83,5 59,6 171 
95 84,4 60,2 172 
96 85,2 60,8 173 
97 86,1. 61,4 174 
98 87,0 62,1 175 
99 87,9 62,8 176 

100 88,8 63,4 177 
101 89,7 64,0 178 
102 80,6 64,6 179 
103 91,5 65,3 180 
104 92,3 66,0 181 
105 93,2 66,6 182 
106 94,1 67,2 183 
107 95,0 67,9 184 
108 95,9 68,6 185 
109 96,8 69,2 186 
110 97,7 69,9 187 
111 98,6 70,5 188 
112 99,4 71,2 189 
113 100,3 71,9 190 
114 101,2 72,5 191 
115 102,1 73,2 192 
116 103,0 73,8 193 
117 
118 

103,9 
104,8 

74,5 
75,1 

194 
195 

119 105,7 75,8 196 
120 106,6 76,5 197 
121 107,4 77,1 198 
122 108,3 77,7 199 
123 109,2 78,4 200 
124 110,1 79,1 201 
125 111,0 79,8 202 
126 111,9 80,4 203 
127 112,8 81,0 204 
128 113,7 81,7 205 
129 114,5 82,3 206 
130 . 115,4 83,0 207 
131 116,3 83,7 208 
132 117,2 84,4 209 
133 118,1 85,0 210 
134 119,0 85,6 211 
135 119,9 86,3 212 
136 120,8 87,0 213 
137 121,6 87,7 214 
138 122,5 88,3 215 
139 123,4 89,0 216 
140 124,3 89,6 217 
141 123,2 90,3 218 
142 126,1 91,0 219 
143 127,0 91,6 220 
144 127,9 92,2 221 
145 128,8 92,9 222 
146 129,6 93,6 223 
147 130,5 94,3 224 
148 131,4 94,9 225 
149 132,3 95,6 226 
150 133,2 96,2 227 
151 134,1 96,9 228 
152 135,0 97,6 229 
153 135,9 98,6 230 
154 136,8 98,8 231 
155 137,6 99,5 232 

2 3 

138,5 100,2 
139,4 100,8 
140,3 101,5 
141,2 102,2 
142,1 102,8 
143,0 103,5 
143,9 104,2 
144,7 104,9 
145,6 105,6 
146,5 106,2 
147,4 10'6,9 
148,3 107,6 
149,2 108,2 
150,1 108,9 
151,0 109,6 
151,8 110,2 
152,7 110,9 
153,6 111,6 
154,5 112,3 
155,4 113,0 
156,3 113,6 
157,2 114,3 
158,1 115,0 
159,0 115,6 
159,8 116,3 
160,7 117,0 
161,6 117,6 
162,5 118,3 
163,4 119,0 
164,3 119,7 
165,2 120,3 
166,1 121,0 
166,9 121,7 
167,8 122,4 
168,7 123,0 
169,6 123,7 
170,5 124,3 
171,4 125,0 
172,3 125,6 
173,2 126,3 
174,0 127,0 
174,9 127,7 
175,8 128,4 

. 176,7 129,1 
177,6 129,7 
178,5 130,4 
179,4 131,1 
180,3 131,8 
181,2 132,4 
182,0 133,1 
182,9 133,8 
183,8 134,5 
184,7 135,2 
185,6 135,8 
186,5 136,5 
187,4 137,3 
188,3 137,9 
189,1 138,6 
190,0 139,3 
190,9 140,0 
191,8 140,6 
192,7 141,3 
193,6 142,0 
194,5 142,6 
195,4 143,3 
196,2 144,0 
197,1 144,7 
198,0 145,4 
198,9 146,1 
199,8 146,8 
200,7 147,5 
201,6 148,1 
202,5 148,8 
203,4 149,4 
204,2 150,1 
205,1 150,8 
206,0 151,4 
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233 206,9 152,1 
234 207,8 152,8 
235 208,7 153,4 
236 209,6 154,1 
237 210,5 154,8 
238 211,3 155,4 
239 212,2 156,1 
240 213,1 156,8 
241 214,0 157,4 
242 214,9 158,1 
243 215,8 158,7 
244 216,7 159,4 
245 217,6 160,1 
246 218,4 160,7 
247 219,3 161,4 
248 220,2 162,0 
249 221,1 162,7 
250 222,0 163,4 
251 222,9 164,0 
252 223,8 164,7 
253 224,7 165,1 
254 225,6 166,0 
255 226,4 166,7 
256 227,3 167,3 
257 228,2 168,0 
258 229,1 168,7 
259 230,0 169,4 
260 230,9 170,0 
261 231,8 170,7 
262 232,7 171,3 
263 233,5 172,0 
264 234,4 172,6 
265 235,3 173,3 
266 236,2 174,0 
267 237,1 174,7 
268 238,0 175,4 
269 238,9 176,1 
270 239,8 176,8 
271 240,6 177,5 
272 241,5 178,2 
273 242,4 1 178,6 
274 243,3 179,5 
275 244,2 180,2 
276 245,1 180,9 
277 246,0 181,6 
278 246,9 182,3 
279 247,8 183,0 
280 248,6 183,6 
281 249,5 184,3 
282 250,4 185,0 
283 251,3 185,7 
284 252,2 186,4 
285 253,1 187,1 
286 254,0 187,8 
287 264,9 188,5 
288 255,7 189,1 
289 256,6 190,1 
290 257,5 190,5 
291 258,4 191,2 
292 259,3 191,9 
293 260,2 192,6 
294 261,1 193,3 
295 262,0 194,0 
296 262,8 194,7 
297 263,7 195,4 
298 264,6 196,0 
299 265,5 196,7 
300 266,4 197,4 
301 267,3 198,1 
302 268,2 198,8 
303 269,1 199,5 
304 270,0 200,2 
305 270,8 200,9 
306 271,7 201,6 
307 272,6 202,3 
308 273,5 203,0 
309 274,4 ' 203,7 

1 2 3 

310 275,3 204,4 
311 276,2 205,2 
312 277,1 205,9 
313 277,9 206,6 
314 278,8 207,3 
315 279,7 208,0 
316 280,6 208,7 
317 281,5 209,5 
318 282,4 210,2 
319 283,3 210,9 
320 284,2 211,6 
321 285,0 212,3 
322 385,9 213,0 
323 286,8 213,7 
324 287,7 214,4 
325 288,6 215,2 
326 289,5 215,9 
327 290,4 216,6 
328 291,3 217,3 
329 292,2 218,0 
330 293,0 218,8 
331 293,0 219,5 
332 294,8 220,2 
333 295,7 220,9 
334 296,6 221,6 
335 297,5 222,4 
336 298,4 223,1 
337 299,3 223,8 
338 300,1 224,5 
339 301,0 225,2 
340 301,9 225,9 
341 302,8 226,6 
342 303,7 227,2 
343 304,6 227,9 
344 305,5 228,6 
345 306,4 229,3 
346 307,2 230,0 
347 308,1 230,7 
348 309,0 231,4 
349 309,9 232,1 
350 310,8 232,8 
351 311,7 233,5 
352 312,6 234,2 
353 313,5 234,9 
354 314,4 135,6 
355 315,2 236,3 
356 316,1 237,1 
357 317,0 237,7 
358 317,9 238,4 
359 318,8 239,1 
360 319,7 239,8 
361 320,6 240,5 
362 321,5 241,2 
363 322,3 241,8 
364 324,2 242,5 
365 324,1 243,2 
366 325,0 244,0 
367 325,9 244,6 
368 326,8 245,2 
369 327,7 245,9 
370 328,6 246,6 
371 329,4 247,3 
372 330,3 248,0 
373 331,2 248,7 
374 332,1 249,4 
375 • 333,0 250,1 
376 333,9 250,8 
377 334,8 251,6 
378 335,7 252,3 
379 336,6 253,0 
380 337,4 253,7 
381 338,3 254,4 
382 339,2 255,1 
383 340,1 255,8 
384 341,0 256,6 
385 341,9 257,8 
386 342,8 258,0 
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387 343,7 258,7 
388 344,5 259,5 
389 345,4 260,2 
390 346,3 260,9 
391 347,2 261,6 
392 348,1 262,3 
393 349,0 263,1 
394 349,0 263,8 
395 350,8 264,5 
396 351,6 265,2 
397 352,5 265,9 
398 353,4 266,7 
399 354,3 267,4 
400 355,2 268,1 
401 356,1 268,8 
402 357,0 269,6 
403 357,9 270,3 
404 358,8 271,0 
405 359,6 271,8 
406 360,5 . 272,5 
407 361,4 273,2 
408 362,3 274,0 
409 363,2 274,7 
410 364,1 275,5 
411 365,0 276,2 
412 365,9 276,9 
413 366,7 277,7 
414 367,6 278,4 
415 368,5 279,1 
416 369,4 279,9 
417 370,3 279,9 
418 371,2 281,4 
419 372,1 282,2 
420 373,0 283,0 
421 373,8 283,7 
422 374,7 284,5 
423 375,6 285,2 
424 376,5 286,0 
425 377,4 286,8 
426 378,3 287,6 
427 379,2 288,3 
428 380,1 289,1 
429 • 381,0 289,9 
430 381,8 290,7 
431 382,7 291,4 
432 383,6 292,2 
433 384,5 293,0 
434 385,4 293,8 
435 386,3 * 294,5 
436 387,2 295,3 
437 388,1 296,0 
438 388,9 294,8 
439 389,8 297,6 
440 390,7 298,4 
441 391,6 299,2 
442 392,5 299,9 
443 393,4 300,7 
444 394,3 301,4 
445 395,2 302,2 
446 396,0 303,0 
447 396,9 303,7 
448 397,8 304,5 
449 398,7 305,2 
450 399,6 306,0 

6. Определување количината на натриумхлорид од алкали-
зирана пепел 

Прибор 
Се користи следниот прибор: 
1) порцелански сад, со пречник од 5 - 6 cm; 
2) градуирана пипета, со зафатнина од 10 ml, 25 ml; 
3) одмерна тиквичка, со зафатнина од 100 ml; 
4) бирета, со зафатнина од 25 ml; 
5) конусни (ерленмаер) тиквички со зафатнина од 100 

ml; 
6) тиквичка, со зафатнина од 100 ml. 

Реагенси 
Како реагенси се користат: 
1) 5%-тен раствор на натриумкарбонат; 
2) концентрирана H N O J ; 
3) раствор на амониумроданид, c(NH4SCN) « 0,1 

mol/1; 
4) раствор на сребронитрат, c(AgN03> » 0,1 mol/1; 
5) ладно заситен раствор на фориамониумсулфат се 

закиселува со толку сулфурна киселина за да настане кос-
тенлива боја. 

Постапка 
Во претходно изжарен, оладен и одмерен порцелан-

ски сад, се мери околу 10 g иситнета мостра, со точнос 
0,001 g, се промешува со 10 ml 5%-тен раствор на натриум-
карбонат, се испарува на водена бања, се суши 1 h во су-
шилница на температура од 103 до 105 °С и внимателно се 
запалува (на температура не поголема од 600 °С), во поче-
токот со мал пламен, додека не се добие бела пепел. По 
ладењето се додава врела вода и постепено азотна кисели-
на, па се пренесува на тиквичка со зафатнина од 100 ml. 
Садот се плакни со азотна киселина и неколку пати со во-
да. 

Тиквичката се загрее за да се истисне јаглендиоксид. 
Оладениот раствор се пренесува во одмерна тиквичка со 
зафатнина од 100 ml, со исплакнување со вода повеќепати, 
се дополнува до ознаката и промешува. Во 25 ml од тој 
раствор се додава 10 ml раствор на сребронитрат, 1 ml 
раствор на фериамониумсулфат и се промешува, а потоа 
вишокот на сребронитрат се ретитрира со 0,1 mol/1 
(NH4CNS) до појава на црвеникава боја. 

Пресметување 
Раствор на сребронитрат од 1 ml 0,1 mol/1 одговара 

на 0,00585 g натриумхлорид: 

Количината на шеќер пресметана како лактозе за пе-
карските производи без млеко изнесува од 0,13 до 0,19%. 
Количината на додаденото млеко се пресметува врз осно-
ва на теориската количина на лактоза кај пекарските про-
изводи и млеко (4,8%) или, поточно, според количината на 
лактозе во употребеното млеко, ако таа количина е позна-
та. 

Вредностите од 2,25 до 2,6 лактоза укажуваат на пе-
чиво замесено само со млеко. 

каде што е: 
a) - измерена количина на мострата, во грамови; 
b) - број на милилитрите на додадениот раствор на 

сребронитрат; 
е) - број на милилитрите на потрошениот раствор 

на амониумроданид. 

Определување со директна титрација 

Прибор 
Се користи следниот прибор: 
1) тријалник со излив, со зафатнина од 150 до 200 ml; 
2) одмерна тиквичка, со зафатнина од 200 ml; 
3) пипети градуирани, со зафатнина од 1 ml и 10 ml; 
4) инка, со пречник од 6 до 7 cm; 
5) конусни (ерленмаер) тиквички, со зафатнина од 100 

ml и 200 ml; 
6) пипети, со зафатнина од 25 ml и 50 ml; 
7) бирета, со зафатнина од 25 ml. 
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крива со саатно стакло и загрева на водена бања додека 
целата смеса не стане еднолично бела или црвеникаво-бе-
ла. Потоа, со мешање со стаклено стапче се додава малку 
по малку уште 100 ml вода. Матната течност се прелева во 
шише и шишето се затина. Кога талогот ќе се стан, а теч-
носта со талогот стане наполно бистра, таа се декантира; 

3) заситен раствор на натриумсулфат; 
4) раствор на сребронитрат, c(AgN03) « 0,1 mol/1; 
5) 10%-ен раствор на калиумхромат. 

Постапка 
Се мери 5 до 10 g мостра од свеж или претходно су-

шен пекарски производ и во тријалник со изливка се меша 
10 до 15 min со 100 ml вода. Потоа се декантира во тиквич-
ка со зафатнина од 200 ml, а остатокот неколку пати се 
плакни со 6 до 7 ml вода и пренесува во одмерна тиквичка. 
Заради бистрење, се додава 10 ml 10%-ен раствор на танин-
ска киселина, се промешува и додава 7 ml раствор на оло-
воацетат. Содржината повторно се промешува, а потоа до 
ознаката се дополнува со заситен раствор на натриумсул-
фат, се промешува и филтрира; 25 или 50 ml бистар фил-
трат се титрира со 0,1 ml (AgN03)/l, со 1 ml 10%-ен рас-
твор на калиумхромат како индикатор, до појава на црве-
никава боја. 

7. Определување на количината на пепел 
Количината на пепел се определува и пресметува ка-

ко што е опишано во методот за определување на количи-
ната на пепел во жито и мелнички производи, но мострата 
мора да се приготви на следниот начин: се одмерува 50 до 
100 g мостра и двостепено се суши по постапката за опре-
делување на вода во пекарските производи. Мострата се 
сомелува на мелница предвидена за мелење на жита. Од 
хомогенизираната мостра се измерува потребната количи-
на и постапува по пропишаниот метод. 

8. Определување на количината на сурова целулоза 
Количината на сурова целулоза се определува и пре-

сметува како што е опишано во методот - Определување 
на количината на сурова целулоза кај жита и мелнички 
производи, но мострата мора посебно да се приготви така 
што мострата најнапред се намокрува со ацетон, при што 
наполно се распаднува, а потоа се додава сулфурна кисе-
лина и понатаму определува суровата целулоза. 

9. Определување на количината на вкупни шеќери по Luff-
-Schoorl 

Принцип 
Принципот се заснова врз принципот што во опреде-

лени услови редуковачките шеќери (природен инверт) го 
претворуваат куприсулфатот (CUSO4) од Луфовиот рас-
твор во бакароксидул (СтО). Непотрошената количина 
на купри-јони се ретитрира со раствор на тиосулфат. Од 
разликата на потрошокот за слепата проба и пробата се 
отчитува количината на шеќери од табелата. 

Нередуковачкиот дисахарид (сахарозата) мора со по-
мош на киселина претходно да се инвертира односно хид-
ролизира на редуковачки моносахариди, а потоа се опре-
делува со помош на Луфовиот реагенс. На тој начин се 
добива податок за вкупната количина на шеќерД во испи-
туваната мостра (вкупен инверт). 

Од разликата меѓу добиениот вкупен инверт и при-
родниот инверт се добива количината на редуковачките 
шеќери настанати со инверзија на сахарозата. 

14) раствор на натриумхидроксид, c(NaOH) — 1 mol-
/1. Контрола на реагенсот по Ј1уф-Шурли (Luff-Schoorl) 

а) се отпипетира 25 ml реагенс по Луф, се додава 3 g 
калиумјодид и 25 ml 6 mol/1 сулфурна киселина. Се титри-
ра 0,1 mol/1 со раствор на натриумтиосулфат, со присус-
тво на скроб што се додава при крајот на титрацијата. 

Количината на потрошениот 0,1 mol/1 натриумтио-
сулфат мора да изнесува 25 ml (ако не изнесува 25 ml треба 
да се додаде С11ЅО4). 

б) во одмерна тиквичка со зафатнина од 100 ml се от-
пипетира 10 ml реагенс по Дуф и до ознаката дополнува со 
вода. Во конусната тиквичка се помешува 10 ml разреден 
реагенс со 25 ml 0,1 mol/1 хлороводородна киселина и 10 
min се загрева на врела водена бања. Растворот потоа се 
изладува и дополнува со свежо превриена вода до почет-
ната зафатнина, а потоа се титрира со 0,1 mol/1 раствор 
натриумхидрооксид со фенолфталеин. Количината на по-
трошениот 0,1 mol/1 раствор на натриумхидроксид мора 
да изнесува помеѓу 5,5 ml и 6,5 ml. 

в) се отпипетира 10 ml разреден реагенст и титрира 
со 0,1 mol/1 раствор на хлороводородна киселина, со дода-
вање на фенолфталеин, до исчезнувањето на виолетовата 
боја. Количината на потрошениот раствор на хлороводо-
родна киселина мора да изнесува од 6 ml до 7,5 ml. 

г) рН вредноста на Луфовиот реагенс на температура 
од 20 °С изнесува 9,3 до 9,4. 

* 

Приготвување на мострата 
Во чаша со зафатнина од 400 ml се мери 5 до 10 g мос-

тра, со точност од 0,001 g, и се додава 200 ml вода. Балас-
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тните материи се отстрануваат со додаток на 5 ml раствор 
Carrez I и 5 ml раствор Carrez II. По секое додавање, 
содржината добро се промешува. Целокупната количина 
се пренесува во одмерена тиквичка со зафатнина од 250 
ml, се дополнува до ознаката, промешува и филтрира. Тоа 
е филтрат I. 

Определување на редукувани шеќери 
Во одмерна тиквичка со зафатнина од 100 ml се отпи-

петира 25 ml филтрат I и до ознаката се дополнува со во-
да. Во конусната тиквичка со зафатнина од ЗОО ml се отпи-
петира 25 ml Луфов раствор, се додава 25 ml разреден фил-
трат I (треба да содржи 15 до 60 mg шеќер) и се додава син 
камен. 

Конусната тиквичка се загрева директно на пламени-
кот до вриење, кое треба да започне по 2 min. Вриењето 
продолжува на азбестна мрежичка со тркалезен отвор со 
пречник од 6 cm до 7 cm, а конусната тиквичка, со помош 
на гумен затинач, се спојува со повратниот ладилник. Од 
моментот на вриењето се вари точно 10 min, по што 
содржината на тиквичката се лади под воден млаз. По 5 
min се додава 10 ml раствор на калиумјодид и, постепено, 
25 ml 6 mol/1 раствор на сулфурна киселина. Растворот на 
сулфурна киселина мора да се додава внимателно, поради 
можноста од создавање на пена, а потоа се титрира со 0,1 
mol/1 раствор на натриумтиосулфат, со непрекинато ме-
шање, се до појава на жолта боја. На тоа му се додаваат 
неколку милилитри раствор на скроб и се продолжува 
титрирањето со натриумтиосулфат, капка по капка, доде-
ка сината боја наполно не исчезне. 

Во исти услови мора да се изврши и слепа проба со 
иста количина на Луфов реагенс, со тоа што наместо раз-
редениот филтрат I се додава 25 ml вода. 

1 2,4 _ 
2 4,8 2,4 
3 7,2 2,4 
4 9,7 2,5 
5 12,2 2,5 
6 14,7 2,5 
7 17,2 2,5 
8 19,8 2,6 
9 22,4 2,6 

10 25,0 2,6 
11 27,6 2,6 
12 . 30,2 2,7 
13 33,0 2,7 
14 35,7 2,7 
15 38,5 2,8 
16 41,3 2,9 
17 44,2 2,9 
18 47,1 2,9 
19 50,0 2,9 
20 53,0 2,9 
21 56,0 2,9 
22 59,1 3,1 
23 62,2, 3,1 

Пресметување на процентот на сахароза 
Процентот на сахароза се пресметува по следната 

формула: 

10. Определување на количината на лактозе 

Принцип 
Во определени услови редукувачкиот шеќер лактоза 

го претвора бакарсулфатот од Луфовиот раствор во бака-
роксидул (СшО). ^потрошената количина на бакарни 
(II) јони се определува така што на растворот му се дода-
ва калиумјодид, при што се излачува еквивалентна коли-
чина на елементарен јод, кој, со скробот, се определува со 
титрација со раствор на натриумтиосулфат. 

Прибор 
Се користи следниот прибор: 
1) одмерни тиквички, со зафатнина од 20 ml и 100 ml; 
2) мешлести пипети, со зафатнина од 2 ml, 10 ml, 25 

ml и 50 ml; 
3) градуирани пипета, со зафатнина од 10 ml; 
4) Бихнерова инка; 
5) конусна тиквичка со брусен затворач; 
6) повратен ладилник; 
74) стаклени КУГЛИЧКИ. 

Определување на вкупните редукувани шеќери по 
хидролиза 

Во одмерна тиквичка со зафатнина од 100 ml се отпи-
петира 10 ml филтрат I, се разредува со приближно 30 ml 
вода и додава 0,5 ml концентрирана хлсроводородна кисе-
лина. Одмерната тиквичка со содржината се става на воде-
на бања што врие да инвертира 30 min, а потоа се неутра-
лизира со 1 mol/1 раствор на NaOH и до ознаката се до-
полнува со вода. 

Натамошната постапка е иста како при определува-
њето на редукувани шеќери. 

Вкупните редукувани шеќери се пресметуваат по хид-
ролизата. 

Во постапката се измерени 5 g мостра, а разредување 
е вршено на следниот начин: 5 g се разредени до 250 ml, од 
што се отпипетирани 10 ml и разредени до 100 ml. За ко-
нечната постапка се отпипетирани 25 ml. 

За титрација на слепата проба (Ѕр) се потрошени 24,9 
ml 0,1 mol/1 раствор на Na2S203, а за титрација на пробата 
(Р) се потрошени 9,9 ml ист раствор, така што разликата 
изнесува (Ѕр-р) = 15 ml, што одговара на вредност од 38,5 
mg вкупни редукувани шеќери по хидролизата од табела-
та 10. 

процент на сахарозата (b — а) • 0,95 

каде што е: 
а — процент на редуќуваните шеќери; 
b = процент на вкупните редукувани шеќери по хидрол-
лизата. 

Забелешка: 
Посебно мора да се води сметка за количината на ше-

ќерите. На 25 ml Луфов раствор се додава 25 ml разреден 
филтрат I, кој смее да содржи најмалку 15 mg, а најмногу 
62 mg редукувачки шеќери изразени како глукоза. За да се 
спречи создавање на пена, се препорачува пред закиселу-
вањето со сулфурна киселина да се додаде 1 ml изопента-
нол. 

Табела 10 
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Постапка 
Количината на мострата се регулира спрема количи-

ната на лактозата, која изнесува до 10 g. Мострата се мери 
со точност 0,001 g. 

Во одмерна тиквичка со зафатнина од 100 ml се пре-
несува измерената мостра и тиквичката до половина се 
дополнува со дестилирана вода со темепратура од 80 °С. 
Екстракцијата на шеќерот трае 30 min, а потоа се додава 
10 ml ZnS04, се проматкува и по 5 min се додава уште 8 ml 
раствор на натриумхидроксид. 

Содржината на тиквичката се проматкува, до 100 ml 
се дополнува со дестилирана вода и филтрира преку Бих-
нерова инка на вакуум. Филтратот мора да биде бистар и 
проѕирен. 

Во одмерна тиквичка со зафатнина од 200 ml се отпи-
петираат 50 ml бистар филтрат, се додава 2 ml калиумок-
салат и остава 1 min, а потоа се додаваат 2 ml динатриум-
фосфат, се дополнува до ознаката со дестилирана вода и 
промешува. 

Потоа се излева во чаша и на врвот од ножот се дода-
ва диатомејска земја (двапати), се промешува и филтрира 
преку набрчкана филтрир-хартија. 

Во конусна тиквичка со зафатнина од ЗОО ml се отпи-
петираат 25 ml Луфов реагенс и 25 ml профилтриран рас-
твор на шеќер. Се додаваат неколку куглички за вриење и 
спојуваат со повратниот ладилник. 

Тиквичката се загрева на азбестна мрежичка, така 
што содржината во неа да проврие во рок од 2 min, а по-
тоа врие уште 10 min Веднаш се лади на собна температу-
ра, се додаваат 3 g калиумјодид растворен во малку дести-
лирана вода и, со мешање, многу внимателно се додава 25 
ml сулфурна киселина 6 mol (1/2 ЊЅ04)/1. Ослободениот 
јод веднаш се титрира со раствор на натриумтиосулфат, 
со раствор на скроб како индикатор. 

На ист начин се изведува и слепата проба, само што 
наместо раствор на шеќер се додава соодветна количина 
дестилирана вода. 

Пресметување 
Од милилитрите на растворот од натриумтиосулфат 

потрошени за слепата проба се одземаат потрошените ми-
лилитри на раствор од натриумтиосулфат за анализа и, од 
приложената таблица (11), се отчитува соодветната маса 
на анхидрид на лактоза. 

Количината на лактоза се изразува во проценти на 
анхидрид лактоза на сува материја и се пресметува по 
следната формула: 

п - употребена зафатнина на 2,5% -ен раствор на шеќ-
ер, во милилитри; 

г (0,25) - фактор на корекција поради присутноста на 
сахароза; 

V (0,95) - фактор на корекција за зафатнина на тало-
гом 

Табела 11 

1 2 3 4 5 
1 3,6 3,7 3,8 3,9 
2 7,3 3,7 7,7 3,9 
3 11,0 3,7 11,6 3,9 
4 14,7 3,7 15,5 3,9 
5 18,4 3,7 19,4 3,9 
6 22,1 3,7 23,3 3,9 
7 25,8 3,7 27,2 3,9 
8 29,5 3,7 31,1 3,9 
9 33,2 3,7 35,0 3,9 

10 37,0 3,8 39,0 4,0 
И 40,8 3,8 43,0 4,0 
12 44,6 3,8 47,0 4,0 
13 48,4 3,8 51,0 4,0 
14 52,2 3,8 55,0 4,0 
15 56,0 3,9 59,0 4,1 
16 59,9 з;9 63,0 4Д 
17 63,8 3,9 67,2 4,1 
18 67,7 4,0 71,3 4,2 
19 71,7 4,0 75,5 4,2 
20 75,7 4,1 79,7 4,3 
21 79,8 4,1 84,0 4,3 
22- 83,9 4,1 88,3 4,3 
23 88,0 4,1 92,6 

4,3 

11. Определување на квалитетот (оценка на основните ви-
дови пченичен леб) 

Квалитетот на основните видови пченичен леб се оп-
ределува по системот на пондерирани бодови. За секое 
својство на квалитетот се дава поединечна оценка во пет 
градации, од 1 до 5. Со множење на поединечната оценка 
со коефициентот на важноста за секое својство на квалите-
тот се добива збирна оценка на квалитетот на производот. 

Својства на квалитетот на лебот и печивата се: волу-
мен - коефициент на важноста 4; надворешен изглед - кое-
фициент на важноста 3, изглед на средината - коефицинет 
на важноста 5, мирис на кората и средината - коефициент 
на важноста 3, вкус на кората и средината - коефициент на 
важноста 5. , 

Збирот на коефициентите на важноста изнесува 20. 

Вреднување на својствата на квалитетот на лебот 
1. Зафатнината на лебот се утврдува со мерење на 

обемот по должина и широчина на производот со санти-
м е т а р ^ лента. Добиените вредности се множат и даваат 
број кој претставува податок за оценување на волуменот. 

2. Надворешен изглед 

Формата правилна, бојата и сјајот на ко-
рата уедначени и својствени за тој тип 
леб, лебот без меурчиња и пукнатини. 
Формата делумно неправилна - малку 
сплескана, бојата на кората одвај забе-
лежливо неуедначена, но својствена за 
тој тип леб, лебот без меурчиња и пукна-
тини. 
Формата делумно неправилна, незначи-
телно сплескана, малку деформирана, бо-
јата на кората забележливо неуедначена, 
лебот без меурчиња и пукнатини. 
Формата неправилна - сплескана, малку 
нагмечена, бојата на кората неуедначена, 
со појава на бледи дамки или појако обо-
ени места, со делумна појава на меурчи-
ња и пукнатини од едната страна. 

Оценка 
5 одличен 

4 многу добар 

3 добар 

2 задоволува 
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БРОЈНИ ВРЕДНОСТИ ЗА ЗАФАТНИНАТА 

ВИД НА ЛЕБОТ Бел леб од брашно 
тип 500 

Полубел леб од брашно 
тип 800 

Црн леб од брашно 
тип 1100 

1 2 3 4 

Маса на лебот а) маса од 2 kg 
Оценка 

а) маса од 2 kg 

4850 5 - одличен над 5300 над 5150 над 4850 
4 - многу добар од 5001 до 5300 од 4851 до 5150 од 4551 до 4850 
3 - добар од 4701 до 5000 од 4551 до 4850 од 4251 до 4550 
2 - задоволува од 4401 до 4700 од 4251 до 4550 од 3951 до 4250 
1 - не задоволува под 4401 под 4251 под 3951 

б) маса од 1 kg 
5 - одличен над 3500 над 3400 над 3200 
4 - многу добар од 3301 до 3500 од 3201 до 3400 од 3001 до 3200 
3 - добар од 3101 до 3300 од 3001 до 3200 од 2801 до 3000 
2 - задоволува од 2901 до 3100 од 2801 до 3000 од 2601 до 2800 
1 - не задоволува под 2901 под 2801 под 2601 

ц) маса од 0,8 kg 
5 - одличен над 2900 над 2800 над 2650 
4 - многу добар од 2701 до 2900 од 2601 до 2800 од 2451 до 2650 
3 - добар од 2501 до 2700 од 2401 до 2600 од 2251 до 2450 
2 - 'задоволува од 2301 до 2500 од 2201 до 2400 од 2051 до 2250 
1 - не задоволува под 2301 под 2201 под 2051 

д) маса од 0,750 kg 
5 - одличен над 2750 над 2650 над 2500 
4 - многу добар од 2551 до 2750 од 2451 до 2650 од 2301 до 2500 
3 - добар од 2351 до 2550 од 2251 до 2450 од 2101 до 2300 
2 - задоволува од 2151 до 2350 од 2051 до 2250 од 1091 до 2100 
1 - не задоволува под 2151 под 2051 под 1091 

е) маса од 0,500 kg 
5 - одличен над 2310 над 2250 над 2110 
4 - многу добар од 2181 до 2310 од 2111 до 2250 од 1981 до 2110 
3 - добар од 2051 до 2180 од 1981 до 2110 од 1851 до 1980 
2 - задоволува од 1911 до 2050 од 1851 до 1980 од "1701 до 1850 
1 - не задоволува под 1911 под 1851 под 1701 

„До" во табелата ја вклучува и вредноста на која се однесува. 

Ознака на мострата Забелешки Забелешки 

Декларирана маса 

Утврдена маса 

Својства на квалитетот Коефициент на оценка број на оценка број на 
важноста 1 - 5 бодовите 1 - 5 бодовите 

Зафатнина 
Надворешен изглед 
Изглед на средината 
Мирис на кората и средината 
Вкус на кората и средината 

Збир на броевите: 
Потпис на оценувачот 
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1 не задоволу- Формата неправилна - многу сплескана, 
ва значително деформирана, нагмечена, ко-

рата непечена, изгорена или јагленосана 
со остатоци на јаглен, без сјај, со изрази-
та појава на меурчиња и пукнатини од 
обете страни. 

3. Изглед на средината 

Оценка 
5 одличен Бојата на средината уедначена, својстве-

на за тој вид леб, средината наполно по-
врзана со кората, со одлична еластич-
ност (h=0 mm), добро испечена (не е гле-
кава), без грутчиња на сол и брашно, во-
денести прстени и сланинести слоеви, до-
бро испечена. 

4 многу добар Бојата на средината одвај забележливо 
неуедначена, својствена за тој вид леб, . 
средината наполно поврзана со кората, 
еластичноста многу добра ( h - 1 до 3 
mm), добро испечена (не е глекава), без 
грутчиња на сол и брашно, воденести 
прстени и сланинести слоеви. 

3 добар Бојата на средината забележливо неуед-
начена, својствена за тој вид леб, кората 
одвоена од средината по должина од 20 
mm, еластичноста добра (h=»4 до 7 mm) 
средината малку влажна, без грутчиња 
на сол и брашно, воденести прстени и 
сланинести слоеви. 

-,2 задоволува Бојата на средината неуедначена, малку 
потемна од односниот вид леб, кората 
одвоена од средината по должина од 30 
mm, еластичноста задоволува (h=8 до 10 
mm), средината малку глекава, со едно 
до две грутчиња на сол и брашно, со те-
сен воденест прстен, но без сланинести 
слоеви. 

1 не задоволу- Бојата на средината многу неуедначена, 
ва значително потемна од односниот вид 

леб, кората одвоена од средината по 
должина поголема од 30 mm, еластичнос-
та не задоволува (h= 10 mm), средината 
глекава, со три или повеќе грутчиња на 
сол и брашно, со воденести прстени и 
сланинест слој. 

4. Мирис на кората и средината 

Оценка 
5 одличен 

4 многу добар 

3 добар 

2 задоволува 

1 не задоволу-
ва 

Оценка 
5 одличен 

Мирисот многу изразен, пријатен, свој-
ствен на тој вид леб. 
Мирисот изразен, пријатен, својствен на 
тој вид леб. 
Мирисот слабо изразен, својствен на тој 
вид леб, со благ мирис на квасец. 
Мирисот недоволно изразен, својствен на 
тој вид леб, со изразен мирис на квасец. 
Мирисот несвојствен на тој вид леб (ми-
рис на мувла, непријатен мирис на ква-
сец, туѓ мирис). 

5. Вкус на кората и средината 

Вкусот многу изразен, пријатен, свој-
ствен за тој вид леб, топливост на кората 
и средината одлична (кората не е тврда и 
жилава, а средината не се лепи и не се 
троши). 

4 многу добар Вкусот изразен, пријатен, својствен за тој 
вид леб, топливоста на кората и средина-
та многу добра (кората малку тврда, а 
средината не се лепи и не се троши). 

3 добар Вкусот слабо изразен, својствен за тој 
вид леб, топливоста на кората и средина-
та добра (кората малку жилава или 
тврда, а средината малку се лепи или 
малку троши). 

2 задоволува Вкусот недоволно изразен, својствен за 
тој вид леб, малку несолен или малку 

пресолен, топливоста на кората и среди-
ната задоволува (кората жилава или пре* 
тврда, а средината се лепи или троши). 

1 не задоволу- Вкусот несвојствен за тој вид лео (многу 
ва кисел, преселен, горчлив, блуткав, мирис 

на мувла, туѓ мирис), топливоста на ко-
рата и средината незадоволителна (кора-
та премногу тврда или жилава, а среди-
ната многу се лепи или троши). 

Ако лебот при определувањето на квалитетот (оцену-
вањето) има изразени недостатоци односно добие оценка 
1 (не задоволува) по кое и да било својство на квалитетот, 
не се зема во пресметка при болувањето (не се болува). 

Определување на еластичноста на средината на лебот 
Еластичноста на средината на лебот се утврдува на 

тој начин што по пресечувањето на лебот и мерењето на 
неговата височина се притиснува со дланката во траење 
од 5 ѕ. По релаксацијата на средината на лебот (10 ѕ) по-
вторно се мери неговата височина и се определува разли-
ката во височината (h). 

III. ТЕСТЕНИНИ 
1. Органолептичка оценка на тестенина 

Квалитетот на тестенина се определува (оценува) врз 
основа на критериумите што ги опфаќаат особините и из-
гледот на неварен и варен производ. За тоа оценување се 
користи измерена мостра од 100 g маса. 

Органолептичка оценка на неварена тестенина 
Кај неварена тестенина се оценуваат: надворешната 

форма, изгледот и еластичноста. 
Под надворешна форма се подразбира уедначеноста 

на мострата спрема должината, широчината и дебелина-
та. Неуедначена, деформирана и залепена тестенина се 
смета како производ со грешка. 

Под изглед на тестенината се подразбира бојата, по-
вршинската мазност, проѕирноста и сјајот. Грешки во из-
гледот на тестенината се: 

- поголем број на бели и темни дамки; 
- рапава површина без сјај; 
- неуедначена боја; 
- мраморирана и испукана тестенина. 
Тестенина без јајца има бледосивкава до темна боја, 

зависно од типот на брашното. Бојата на тестенината со 
јајца е светложолта. 

Под еластичност на тестенината се подразбира одне-
сувањето при кршење и изгледот на кршењето. Површи-
ните настанати при кршењето мораат да бидат исти и со 
стаклест изглед. Грешки на еластичноста на тестенината 
се: 

- слаба светливост на долга и мотана тестенина; 
- недоволна цврстина на кратка и ситна тестенина; 
- нерамна и брашнеста површина на местото на 

кршење. 

Органолептичка оценка на варена тестенина 

Приготвување на мострата за испитување 
Измерена мостра од 100 g се става во 1 литар врела 

вода во KOja се додадени 5 g кујнска сол. При ставањето на 
тестенината во садот, вриењето на водата постепено пре-
станува. Кога водата повторно ќе преврие, тестот© опре-
делено време умерено врие. 

Вриењето се прекинува пред престанувањето на фа-
ринозниот брашнен слој, така што садот со мострата се 
истава од грејното тело и покрива со платнена крпа, преку 
која се става капак. Тестенината останува во пареа до ис-
чезнувањето на брашнестиот слој, што се утврдува со при-
тиснување на парче тестенина помеѓу две стаклени плочи. 

Определување (оценка) на мирсот, вкусот и лепливоста на 
варена тестенина 

Приготвената варена мостра од тестенина се плакне 
со млака вода и оцедува. Потоа се пристапува кон оцену-
вање на мирисот и вкусот. 
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Под поимот мирис на варена тестенина се подразби-
ра својствениот мирис на правилно произведена тестени-
на. 

Кисел мирис на тестенина и секој туѓ мирис што не е 
својствен за варена тестенина се распоредуваат во грешки 
во мирисот. 

Мирисот на мувла и едино укажува на расипана тес-
тенина. 

Под вкус на варена тестенина се подразбира својстве-
ниот вкус на правилно произведена тестенина. Недоволна 
ароматично^ и вкус кои не се својствени за варена тесте-
нина се сметаат како грешки. Вкусот на мувла, киселост и 
слично укажува на расипана тестенина приготвена од не-
соодветни суровини или на непрописно складирана тесте-
нина. 

Под поимот лепливост на варена тестенина се под-
разбира површинска лепливост на тестенината и меѓусеб-
но залепување. 

Лепливоста на тестенината е одраз на слабиот квали-
тет на суровината (брашното или гризот), несоодветните 
постапки на сушење или на неправилниот однос на суро-
вините при замесувањето. 

При оценувањето на површинската лепливост, тесте-
нината се оценува и во топла и во ладна состојба. Правил-
но произведената тестенина не смее да се лепи ниту 10 min 
по исплакнувањето и цедењето. 

2. Определување на процентот на разварување на тестенина 
Приготвена варена мостра на тестенина се оцедува и 

плакне со 500 ml млака вода (околу 35°С) и процедува во 
траење од 2 min. 

Водата од варењето и исплакнувањето (водата од це-
дењето) се собира во еден сад и мери. Од добро измешана-
та (хомогенизираната) вода од цедењето со пипета се из-
мерува 100 ml и пренесува во чаша со зафатнина од 150 
или 200 ml се испарува до суво, а остатокот се суши 90 min 
на температура од 130°С. Сувиот остаток се пресметува на 
вкупната количина вода од цедењето, а потоа на 
содржината на сува материја во мострата на тестенината. 

Пресметување 
Земајќи ја предвид корекцијата на сувиот остаток за 

додадената сол, резултатот се изразува како процент на 
разварувањето и се пресметува по следната формула: 

4. Докажување на вештачка боја 

Прибор 
Се користи следниот прибор; 
1) епрувета; 
2) цилиндар со стаклена затка со зафатнина од 25 ml 
3) инка, со пречник од 50 mm; 
4) лабораториска чаша, со зафатнина од 25 ml; 
5) градуирана пипета, со зафатнина од 20 ml; 
6) градуирана пипета, со зафатнина од 1 ml. 

Реагенси 
Како реагенси се користат: 
1) диетилетер; 
2) 70%-ен етанол. 

Приготвување на мострата 
Мострата на тестенина се сомелува така што да ми-

нува низ сито со 400 отвори на 1 cm2, се промешува и ста-
ва во шише што може добро да се затвори. 

Постапка 
Се одмерува по 10 g многу ситно сомелена мостра. 

Во една епрувета се става 15 ml диетилетер, а во друга 15 
ml 70%-ен етанол. Овие епрувети се затвораат, добро про-
машуваат и оставаат да мируваат до следниот ден. Заста-
пеноста на вештачки бои се оценува на следниот начин: 

1) ако диетилетерот остане безбоен или слабо бојсан, 
а етанолот јасно се бојоса со жолта боја, може да се смета 
дека е докажана вештачката бојосаност на тестенината; 

2) ако се бојосани и етанолот и диетилетерот, може 
да се смета дека тестенината содржи или само јајца или 
јајца и една од боите што се раствораат во диетилетер. Во 
тој случај се постапува на следниот начин: 

а) во еден дел на диетилетерски раствор се врши ре-
акција на лутени со калиумнитрат (види докажувања на 
лутени). Ако со додатокот на реагенсот жолтата боја не се 
загуби, може да се смета како докажано дека тестенината 
била бојосана; 

б) се споредува бојата во двете епрувета. Ако талогот 
во епруветата со етанол е безбоен, а талогот во епруветата 
со диетилетер не е, тогаш тоа е доказ дека тестенината, ос-
вен јајца, содржи и вештачки бои. 

Докажување на лутени 

Прибор 
Се користи следниот прибор: 
1) епрувета; 
2) цилиндар со стаклена затка со зафатнина од 25 ml; 
3) градуирана пипета, cq зафатнина од 1 ml. 

Реагенси 
Како реагенси се користат: 
1) диетилетер; 
2) разреден воден раствор на калиумнитрат (2 до 

3%-ен) со неколку капки оцетна киселина, кој се приготву-
ва непосредно пред испитувањето. 

Постапка 
Се одмерува 10 g ситно сомелена мостра и промашу-

ва во епрувета со 15 ml диетилетер. Се остава затворена 
неколку часа, со повремено маткање. Ако диетилетерот 
останал безбоен, тестенината не е приготвена со јајца. Ако 
диетил етерот јасно се бојоса со жолта боја,'се одлева во 
друга епрувета, се додаваат неколку капки раствор на ка-
лиумнитрат и оцетна киселина. Ако жолтата боја е по по-
текло само од јајца, веднаш исчезнува. 

5. Определување на количината на вода 
Постапката при опредеување на количината на вода 

е идентична на постапката на определување на количина-
та на вода во мелнички производи, само што е неопходно 
мострата да се приготви така што теСтенината да се исит-
ни за да може да помине низ сито со големина на отвори-
те од 0,250 mm. При определувањето на водата не е по-
требно претходно сушење. Пресметувањето е идентично 
како кај мелничките производи. 
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6. Определување на степенот на киселост 

Прибор 
Се користи следниот прибор; 
1) рачна мелница; 
2) сито со отвори од 150 микрометри (сито 10 ххх); 
3) лабораториска чаша, со зафатнина од 100 до 150 

ml; 
4) конусна тиквичка (ерленмаер), со зафатнина од 100 

ml; 
5) пипети со зафатнина од 25 ml и 50 ml; 
6) набрчкана филтрир-хартија. 

Реагенси 
Како реагенси се користат: 
1) 659мн етанол, неутрализиран со фенолфталеин; 
2) раствор на натриумхидроксид е (NaOH) — 0,1 

mol/1; 
3) 1%-ен неутрален етанолски раствор на фенолфта-

леин. 
Постапка 

Се мери двапати по 10 g тестенина, претходно така 
иситнета што без остаток да минува низ сито со големина 
на отворите од 150 микрометри. потоа се сипа во лабора-
ториска чаша, во која се додава 50 ml раствор на етанол. 
Енергично се матка во текот на 10 mm (по можност на 
магнетна мешалка) и, непосредно потоа, се филтрира низ 
набрчакана филтрир-хартија во конусна тиквичка. Бидејќи 
е во прашање алкохолен раствор, потребно е да се држат 
непрекинато покриени и чашата за време на маткањето и 
инката со конусна тиквичка за време на филтрирање^. 
Првите количини на филтратот се враќаат во чашата, би-
дејќи тие служат само за исплакнување на филтрир-харти-
јата. Од чистиот филтрат се отпипетираат 25 ml и титри-
раат со алкохолен раствор на фенолфталеин со раствор на 
натриумхидроксид до појавата на розова боја, која е по-
стојана најмалку 1 min. 

Пресметување 
Киселоста се изразува како киселински степен, кој го 

означува бројот на мил ил итрите на 1 mol (NaOH)/l по-
требни за неутрализација на слободните масни киселини 
во 100 g тестенина, и се пресметува по следната формула: 

киселинови степен = а • 2 

каде што е: 
а - број на милилитрите на 0,1 (NaOH)/l потрошен за 

неутрализација. 

7. Определување на количината иа липиди 

Принцип 
Принципот се заснова врз определување на количи-

ната на вкупните липиди. 

Апарати и прибор 
Се користат следните апарати и прибор: 
П водена бања; 
2) апарат за екстракција по Soxhlet или Twisselmann, 

со зафатнина од 250 ml; 
3) аналитичка вага, со осетливост ± 0,1 mg; 
4) тиквичка за јоден број, со зафатнина од 250 ml; 
5) стаклена инка, со пречник од 45 mm; 
6) порцелански или стаклен тријалник со толчник, со 

пречник од 90 mm; 
7) лабораториски комплет на сита, со големина на от-

ворите 0,0250 mm, 0,150 mm и 0,105 mm; 
8) ексикатор; 
9) екстракциони чаури, со димензии 33 • 94 mm. 

Реагенси и помошни средства 
Како реагенси се користат: 
1) бензол р.а*); 
2) етилалкохол, 9'6%-ен, р.а.; 
3) етер, р.а.; 

*) Со оглед на тоа дека бензолот е токсичен мора да се работи внимателно. 

4) кварцен песок, претходно сушен 2 h на температу-
ра од 105 °С; 

5) филтрир-хартија (Niderschlag 370), со пречник од 9 
mm; 

6) санитетска фина вата (обезмастена); 
7) растворач за екстракција: смеса на етил алкохол и 

бензол во однос 1:1. 

Постапка 
Се мери 10 g иситнета тестенина, со точност 0,001 g. 

Мострата се пренесува во тријалник, а потоа се сипа 10 до 
12 g кварцен песок. По добро хомогенизирање со толчнн-
кот (да се обрати внимание да не се прават загуби), мос-
трата квантитативно се пренесува во чаурата за екстрак-
ција, тријалникот прво се брише со сува обезмастена вата, 
а потоа со вата натопена со растворувач приготвен за ек-
стракција. Ватата исто така се става во екстракционата ча-
ура. 

Приготвената екстракциона чаура со мострата се по-
ставува на своето место во екстракторот. Вкупната коли-
чина на растворувачот се сипа низ ладилникот на екстрак-
торот во веќе приготвената Твиселманова апаратура. Ако 
екстракцијата на липиди се врши со Сокслетовиот метод, 
растворувачот се сипа во веќе составената апаратура, така 
што екстракторот прво се полни така што едната зафатни-
на на растворувачот се пресифонира, а потоа растворува-
чот се сипа до работ на цевката за сифонирање (височина-
та на чаурата при работа со Сокслетовата апаратура мора 

t да биде пониска од работ на цевката за сифонирање. 
За екстракција на липиди се доволни 60 до 80 ml сме-

са на растворувач. v 
По екстракцијата (ектракцијата по Сокслет трае 6 h, 

а по Твиселман 4 h) добиениот екстракт на водена бања во 
дигесторот се испарува речиси до суво. На таков екстракт 
се сипа околу 25 ml етер, заради методот на раздвојување 
на материите (нерастворливи во етер), затворената тик-
вичка се остава барем 1 п, етерскиот раствор се филтрира 
преку инка со пречник од 45 mm, со соодветна филтрир-
-хартија што е претходно навлажена со етер. Филтратот 
се прифаќа во претходно исушена и одмерена тиквичка за 
јоден број. Тиквичката се исплакнува барем двапати со по 
10 до 20 ml етер, а потоа филтрир-хартијата двапати се 
плакне во инката. 

Ако надворешна температура (во лето) е висока, тик-
вичката за јоден број и инката се покриваат со саатно 
стакло. Растворувачот од филтратот се отпарува на воде-
на бања во апаратура по Сокслет. 

Тиквичката за Јоден број со преостанатите липиди се 
суши 30 min на температура од 105°С, лади во ексикато-
рот и се мери. 

Остатокот по сушењето ги претставува вкупните ли-
пиди. 
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Слика 8 - Сито за определување на содржината на нечис-
тотија - форма и димензии на ситото 

li - количина на добиените липиди во тестенина-
т&во проценти; 

1,55 - коефициент (содржина на липидите во браш-
ното); 

39,0 - содржина на липидите во меланжот на јајца 
во прав, во проценти. 

IV. БРЗО СМРЗНАТИ ТЕСТА 

1. Метод за приготвувана на мостра 
Мострата за одмрзнување делумно, по целата широ-

чина се исечува на тенки резанки (тестото и филот), потоа 
се хомогенизира и става на повторно замрзнување. При-
готвената мостра служи за хемиски и физички испитува-
ња, и тоа за: определување на количината на влага, скроб, 
протеини, маст и шеќер. 

2. Определување на количината на вода 
Во претходно исушен и измерен сад се мери 5 g при-

готвена мостра и 16 h се суши до константна маса на тем-
пература од 105°С. По сушењето ^ садот се става во екси-
каторот се лади и мери, сс> точност од 0,001 g. 

Пресметување 
Количината на водата се изразува во проценти на ма-

сата и се пресметува по следната формула: 

3* Определување на количината на сурови протеини 
(макропостапка) 

За определување на количината на сурови протеини 
се применува истиот метод што е предвиден за определу-
вање на сурови протеини во жито и мелнички производи 
(макропостапка) 

Слика 9 - Сито за определување на содржината на штури 
и кршени зрна 

4. Пределување на количината на маст, по Вејбл-Штолт 
За определувањето на сурови масти се применува ис-

тиот метод што е предвиден за определувањето на сурови 
масти во жито и мелнички производи (по Вејбл-Штолт). 

5. Определување на количината на вкупните шеќери, по 
Луф-Шурли 

За определувањето на шеќер се применува истиот ме-
тод што е предвиден за определувањето на вкупните шеќе-
ри во пекарските производи (по Луф-Шурли). 

б. Определување на количината иа лактозе 
За определувањето на количината на лактоза се при-

менува истиот метод што е предвиден за определувањето 
на лактоза во пекарските производи. 

976. 
Врз основа на чл. 7 и 65 од Законот за Народната бан-

ка на Југославија и за единственото монетарно работење 
на народните банки на републиките и народните банки на 
автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), а во согласност со точка 2 од 
Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и 
парична политика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", бр. 
87/87, 31/88, 40/88, 64/88 и 72/88), Советот на гувернери-
те донесува 
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О Д Л У К А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ 
НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА НА БАНКИТЕ СО 
РАМКИТЕ УТВРДЕНИ СО ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И 
ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПА-
РИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ 

НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1988 ГОДИНА 
1. Заради обезбедување монетарно-кредитните 

движења да се остваруваат во рамките утврдени со точка 2 
на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисио-
на и парична политика и на заедничките основи на кредит-
ната политика во 1988 година („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 87/87, 31/88, 40/88, 64/88 и 72/88), основните и 
здружените банки (во натамошниот текст: банките) се 
должни со својата деловна политика да обезбедат порас-
тот на нивната нето домашна актива на 31 декември 1988 
година да изнесува најмногу 37,2% над состојбата ис-
кажана во образецот КН БИФО на 31 декември 1987 годи-
на. 

2. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, 
го опфаќа збирот на нето девизната пасива и вкукпните де-
позити на комитентите на банките намалени за депозити-
те на самоуправните интересни заедници од општествени-
те дејности. 

Нето девизната пасива, во смисла на став 1 од оваа 
точка, ги опфаќа сите обврски на банките спрема стран-
ство (по основ на земени кредити и по други основи) про-
биени со побарувања од странството (девизни резерви, да-
дени кредити и други побарувања). 

Под вкупни депозити на комитенти, во смисла на 
став 1 од оваа точка, се подразбираат депозитни пари, 
други депозити по видување и сите орочени и ограничени 
депозити, како и здружени средства и хартии од вредност 
и девизни депозити на граѓаните и стопанството. 

При утврдувањето на нето-домашната актива не се 
зема предвид ефектот од промената на курсот на динарот. 

3. Заради остварување на порастот на нето домашна-
та актива на банките утврден со оваа одлука, банките ќе 
преземаат мерки порастот на нивните вкупни пласмани 
заедно со движењето на другата нето актива, да не го пре-
мине процентот утврден во точка 1 на оваа одлука. 

, Пласманите на банките, во смисла на став 1 од оваа 
точка, се дефинирани во Методологијата на вкупните 
пласмани на банките. 

Другата нето актива ги опфаќа сите позиции од акти-
вата на билансот на банката, надвор од вкупните пласма-
ни на банката од став 2 на оваа точка и надвор од девизни-
те побарувања од странство, намалени за позициите од 
пасивата на билансот, надвор од девизните обврски спре-
ма странство и вкупните депозити од точка 2 став 3 на 
оваа одлука. 

4. При остварувањето на порастот на нето домашна-
та актива, банките се должни да обезбедат приоритет во 
кредитирањето на намените во земјоделството и извозот, 
како и кредитите од средствата на Фондот на федерација-
та за кредитирање на побрзиот развој на стопански недо-
волно развиените републики и автономни покраини, кре-
дитите за побрз развој на САП Косово и кредитите за от-
странување на последици од земјотреси. 

5. Банката која ќе го прчекори утврдениот процент на 
порастот на нето домашната актива од точка 1 на оваа од-
лука ќе се смета како кредитно неспособна, во смисла на 
Одлуката за минималните општи услови на кредитната 
способност на банките и другите финансиски организации 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 19/86,30/86 и 10/88) и спре-
ма таа банка ќе се преземат пропишаните мерки. 

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, 
банката нема да се смета како кредитно неспособна ако из-
носот на пречекорувањето на нето домашната актива е ед-
наков или помал од порастот на кредитите од точка 4 на 
оваа одлука остварен во периодот од 1 јануари до 31 де-
кември 1988 година над 110% под услов порастот на дру-
гите динарски пласмани во тој период да не преминува 
1 1 0 % . 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка, 
банката нема да се смета како кредитно неспособна, од-
носно спрема таа банка нема да се преземаат пропишани-
те мерки ако на ниво на сите банки во односната републи-
ка односно автономна покраина се обезбеди порастот на 
нето домашаната актива да се оствари во рамките од точ-
ка 1 на оваа одлука. 

6. Заради следење и контрола на спроведувањето на 
одредбите на оваа одлука, банките се должни на над-
лежната народна банка да *и достават извештај за остваре-
ниот пораст на нето домашната актива, според книговод-
ствената состојба на 31 декември 1988 година, а најдоцна 
до 15 јануари 1989 година. 

Народните банки на републиките и народните банки 
на автономните цокраини ќе и достават на Народната 
банка на Југославија збирни извештаи за нето домашната 
актива на банките на ниво на републиките односно авто-
номните покраини и по еден примерок од примените ин-
дивидуални извештаи на банките, во рок од пет дена од 
истекот на рокот за доставување на извешаите на банките 
од став 1 на оваа точкц. 

7. Извештаите од точка 6 на оваа одлука банките ќе 
ги доставуваат на образецот што ќе го пропише Народна-
та банка на Југославија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

О. бр. 129 
14 декември 1988 година 
Белград 

Го заменува претседателот 
на Советот на гувернерите 
заменик на гувернерот на 

Народната банка на 
Југославија, 

Митја Гаспари, е. р. 

977. 
Врз основа на член 40а став 1 точка 2 од Законот за 

вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
72/86,42/87,65/87, 87/87, 31/88,46/88 и 61/88) Народната 
банка на Југославија издава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА ОДНОСОТ НА СТАПКАТА НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕ-
НИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ 
ПРОИЗВОДИ И СТАПКИТЕ НА РАСТЕЖОТ НА СРЕД-
НИТЕ КУРСЕВИ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ЗА ПЕРИО-

ДОТ ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 1988 ГОДИНА 
1. Коефициентите на побрзиот растеж на курсевите 

на странски валути од растежот на цените на производи-
телите на индустриски производи во периодот октомври-
-ноември 1988 година, изнесуваат: 

Шиф-
ра Земја 

Ознака 
на валу-

Коефициенти за пери-
одот октомври-ноем-Шиф-

ра тата ври 1988 година 

1 2 3 4 

036 Австралија (AUD) 0,350 
040 Австрија (АТЅ) 0,124 
124 Канада (CAD) 0,115 
208 Данска (DKJC) 0,104 
246 Финска (FIM) 0,152 
250 Франција (FRF) 

(DEM) 
0,111 

280 Германска СР 
(FRF) 

(DEM) 0,117 
380 Италија (ITL) 0,126 
392 Јапонија (JRY) 0,216 
474 Кувајт (KWD) 0,025 
528 Холандија (NLG) 0,115 
578 Норвешка (NOK) 0,112 
620 Португалија (РТЕ) 0,089 
752 Шведска (ЅЕК) 0,129 
756 Швајцарија (CHF) 0,112 
826 В. Британија (GBP) 0,160 
840 САД (USD) -

955 Европска прес. 
единица (ИВА) 0,120 

992 Белгија (BEL) 0,131 
993 Белгија (БЕС) 0,118 
995 Шпанија 

Пресметковен до-
лар 

(ЕЅВ) 0,174 
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2. Коефициентите на побавниот растеж на курсевите 
иа странски валути од растежот на цените на производи-
телите на индустриски производи во период октомври-но-
ември 1988 година, изнесуваат: 

Шиф-
ра Земја 

Ознака Коефициенти за пери-Шиф-
ра Земја на валу- одот октомври-ноем-Шиф-
ра тата ври 1988 година 
036 Австралија (AUD) _ 
040 Австрија (АТЅ) -

124 Канада (CAD) -

208 Данска (DKK) _ 
246 Финска (FIM) _ 
250 Франција (FRF) _ 
280 Германска СР (DEM) -

380 Италија (ITL) -

392 Јапонија (JRY) -

474 Кувајт (KWD) -

528 Холандија (NLG) -

578 Норвешка (NOK) _ 
620 Португалија (РТЕ) -

752 Шведска (ЅЕК) _ 
756 Швајцарија (CHF) -

826 В. Британија (GBP) -

840 САД (USD) 0,047 
955 Европска прес. 

единица 
(ИВА) -

992 Белгија (BEL) -

993 Белгија (БЕС) -

995 Шпанија (ЕЅВ) -

Пресметковен до- - 0,074 
лар 

С. бр. 19 
6 декември 1988 година 
Белград 

Гувернер 
на Народната банка на 

Југославија, 
Душан Влатковић, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА АВТЕНТИЧ-
НО ТОЛКУВАЊЕ НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 8 ОД СА-
МОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРИН-
ЦИПИ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ИСПОРАКА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 14 СЕПТЕМВРИ 1987 

ГОДИНА 
1. Главниот инспектор на Сојузниот пазарен инспек-

торат, поведе пред Уставниот суд на Југославија, постап-
ка за оценување на уставноста на Автентичното толкува-
ње на одредбата на член 8 од Самоуправната спогодба за 
основните принципи на тарифниот систем за испорака на 
електрична енергија, што ги утврдија електростопанските 
организации на републиките и автономните покраини, 
здружени во Заедницата на југословенското електросто-
панство, на седницата одржана на 14 септември 1987 годи-
на. 

Предлагачот смета дека со оспореното автентично 
толкување е изменета смислата на одредбата на член 8 од 
наведената самоуправна спогодба што се толкува, бидејќи 
со тоа толкување е создадена нова општа норма на која, 
спротивно на Уставот на СФРЈ, и е дадено повратно деј-
ство од 1 јануари 1985 година како ден на влегувањето во 
сила на Самоуправната спогодба, наместо од денот на об-
јавувањето на Автентичното толкување, како нова општа 
норма. 

Мислењето за тоа дека со оспореното автентично 
толкување е создадена нова општа норма која има поврат-
но дејство, предлагачот го образложува со тоа што тврди 
дека со Автентичното толкување е изменет начинот на 
пресметување и наплата на електрична енергија за домаќ-
инствата, и тоа на штета, главно на оние потрошувачи 

што имаат еднотарифно броило на потрошокот на елек-
трична енергија, па со контролата, извршена во сите елек-
тростопанства на републиките и автономните покраини, е 
утврдено дека пресметката на моќноста кај потрошувачи-
те изнесува 33,33% во вкупната цена на енергијата, намес-
то 25% од вредносниот однос спрема активната енергија, 
како и дека пресметката на моќноста како тарифен еле-
мент е вршена на различни начини, иако целта на склучу-
вањето на наведената самоуправна спогодба беше да се 
уедначи начинот на пресметката. 

Во одговор на предлогот со кој е поведена постапка-
та за оценување на уставноста на оспореното автентично 
толкување, и на јавната расправа пред Уставниот суд на 
Југославија, одржана на 21 јуни 1988 година, претставни-
ците на Собранието на Заедницата на југословенското 
електростопанство истакнаа дека со одредбата на член 10 
од Законот за здружување во Заедница наЈУГЕЛ 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 18/78) е утврдено дека елек-
тростопанските организации, во рамките на Заедницата 
на ЈУГЕЛ, заеднички ги утврдуваат основните принципи 
на тарифниот систем за испорака на електрична енергија 
заради обезбедување функционирање на единствениот 
електростопански систем како технолошка целина со 
.склучување на самоуправна спогодба за тоа, дека, врз таа 
основа, е склучена Самоуправната спогодба, што е објаве-

|
на во „Информативниот билтен", бр. 9/84, и дека елек-
тростопанствата на републиките и покраините ги усогла-
сија своите тарифни системи со склучената самоуправна 
спогодба. Според сфаќањето на Собранието на Заедница-
та, наведената самоуправна спогодба не се применува не-
посредно, туку непосредно се применуваат тарифните сис-
теми што се донесуваат во републиките и автономните 
покраини. Затоа, по сфаќањето на тоа собрание, ниту спо-
годбата, склучена во Заедницата, ниту даденото автентич-
но токување, не се општи акти што подлежат на оценува-
ње на уставноста. Собрането на Заедницата истакна дека 
со оспореното автентично толкување не е изменета смис-
лата на одредбата на член 8 од наведената самоуправна 
спогодба и дека, според тоа, е согласно со Уставот на 
СФРЈ. 

Претставниците на сојузните органи (Сојузниот сек-
ретаријат за законодавство, правосудство и управа, Сојуз-
ниот секретаријат за стопанство и Сојузниот завод за це-
ни), на јавната расправа, истакнаа дека Сојузниот из-
вршен совет, од 1984 година, го одобрува можното зголе-
мување на цените на електричната енергија и дека сметаат 
со оспореното автентично толкување е измената смислата 
на одредбата на член 8 од наведената самоуправна спогод-
ба, па, поради тоа, тоа толкување не може да се применува 
пред неговото донесување, односно од 1 јануари 1985 го-
дина, кога влезе во сила Самоуправната спогодба чиишто 
одредби ги толкува. 

3. Со одредбата на член 8 од наведената самоуправна 
спогодба е утврдено дека вредносните односи помеѓу та-
рифните елементи за моќноста и активната енергија се ут-
врдуваат во зависност од односите на трошоците на моќ-
носта и на трошоците на енергијата на електроенергетски-
от систем на испорачувачот, така што вредноста на моќ-
носта во цената за одделни категории потрошувачи, во 
однос на вредноста на енергијата, изнесува на висок напон 
50%, и на низок напон 25%. 

Според оспореното автентично толкување, пресмет-
ка на електричната енергија на низок напон се врши така 
што се утврдува вредноста на моќноста во вкупната цена 
на електричната енергија за категоријата на потрошувачи 
како целина, а не за секој потрошувач поединечно, ниту 
зависно од начинот на мерењето на потрошувачката на 
електрична енергија (еднотарифно или двотарифно брои-
ло) кај категоријата на потрошувачката „домаќинства"; 
дека под цена на енергијата за домаќинства се подразбира 
вкупната цена што ја сочинуваат цената за моќноста и це-
ната за активната енергија и дека од приходот, остварен 
со продажба на електрична енергија, се издвојуваат 25% за 
утврдување на тарифните ставови за моќноста, а преоста-
натите 75% за утврдување на тарифните ставови за актив-
ната електрична енергија. 

4. Автентично толкување, според сфаќањето на Ус-
тавниот суд на Југославија, е акт со кој се толкува, објас-
нува смислата на одделни одредби на закон, друг пропис, 
општ акт или самоуправен општ акт. Како такво, автен-
тичното толкување е составен дел од закон, друг пропис, 
општ акт или самоуправен општ акт што е предмет на 
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толкување. Бидејќи автентичното толкување е само акт на 
толкување, објаснување, утврдување на смислата и на на-
чинот на примената на акт што е предмет на толкување, 
тоа не може да менува закон односно друг општ акт што 
го толкува. Со автентично толкување не може да се созда-
ва нова норма, што актот што се толкува не ја содржи. 
Ако со автентичното толкување се утврдува нова општа 
норма, тоа не е согласно со Уставот на СФРЈ. 

Тргнувајќи од таквото сфаќање на правната природа 
на Автентичното толкување, од содржината на оспорено-
то толкување и содржината на одредбата на член 8 од на-
ведената самоуправна спогодба, што е протолкувана со 
оспореното толкување, и од резултатите на јавната рас-
права, Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорено-
то автентично толкување не е согласно со Уставот на 
СФРЈ. Имено, Уставниот суд на Југославија утврди дека 
со оспореното автентично толкување поинаку е уреден од-
носот помеѓу електростопанските организации и одделни 
категории потрошувачи, отколку што тој однос е уреден 
со одредбата на член 8 од наведената самоуправна спогод-
ба. Имено, наместо вредносниот однос помеѓу двата та-
рифни елемента, т. е. вредносниот однос на моќноста и ак-
тивната енергија, што ја претставуваат цената на елек-
тричната енергија за одделни категории потрошувачи, ка-
ко што тоа е утврдено со одредбата на член 8 од наведена-
та самоуправна спогодба, со оспореното автентично току-
вање е определено дека се зема учеството на моќноста во 
вкупната цена на електричната енергија, и тоа веќе не за 
секој потрошувач поединечно, ниту зависно од начинот на 
мерењето на потрошената електрична енергија. Оспорено-
то автентично толкување, на тој начин, по оцена на Устав-
ниот суд на Југославија, претставува нова норма, па тоа 
толкување ни поради тоа не е во согласност со Уставот на 
СФРЈ. 

Оспореното автентично толкување има и повратно 
дејство, кое, по оцена на Уставниот суд на Југославија, не 
е во согласност со Уставот на СФРЈ. Уставниот суд на Ју-
гославија смета дека од одредбите на Уставот на СФРЈ за 
забрана на повратното дејствие на закон и на други општи 
акти произлегува дека ни самоуправните општ!* акти не 
можат да имаат повратно дејство, ако од природата на од-
носите, што самоуправните општи акти ги уредуваат, не 
произлегува дека тие акти можат да имаат такво дејство. 
Уставниот суд на Југославија смета дека односите помеѓу 
организациите во областа на електростопанството и по-
трошувачите на електрична енергија не се односи од таква 
природа што самоуправниот општ акт, што ги уредува 
тие односи, може да има повратно дејство, па и поради 
тоа оспореното автентично толкување не е согласно со 
Уставот на СФРЈ. 

Бидејќи наведената самоуправна спогодба и оспоре-
ното автентично толкување на општ начин ги уредува са-
моуправните односи на електростопанските организации 
на републиките и автономните покраини, кои донесуваат 
свои тарифни системи што мораат да бидат во согласност 
со тие акти и да служат како основ за засновање на обли-
гационо - правни односи со потрошувачите, тоа и ваквите 
самоуправни општи акти, кои ги содржат и општите усло-
ви на договорот со потрошувачите, се подоложни на ус-
тавносудска контрола. 

5. Уставниот суд на Југославија, на седницата 
одржана на 22 септември 1988 година, врз основа на член 
375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, со мнозинство гла-
сови, донесе 

О д л у к а 
Се поништува Автентичното толкување на одредбата 

на член 8 од Самоуправната спогодба за основните прин-
ципи на тарифниот систем за испорака на електрична 
енергија од 14 септември 1987 година. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ" 
и на начин на кој се објавуваат самоупраните општи акти 
на Заедницата на југословенското електростопанство. 

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука 
во следниот состав: д-р Бранислав Ивановиќ, претседател 
на Уствниот суд, и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Була-
товиќ, м-р Милован Бузаџиќ, д-р Алексадар Фира, м-р 
Крсте Чаловски, Димче Козаров, Вељко Марковиќ, Радко 

Мочивник, Милосав Стиовиќ, Душан Штрбац и Рамадан 
Враниќи. 

У. бр. 511/87 
22 септември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ, е. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
ОД ЧЛЕН 27, ЧЛЕН 38 СТАВ 4 ТОЧКА 2, ЧЛ. 39 ДО 41 И 
ЧЛ. 53 ДО 56 ОД ПРАВИЛНИКОТ НА ВАТЕРПОЛО 
СОЈУЗОТ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА И 
ЗА ПРАВОТО НА НАСТАП НА НАТПРЕВАРУВАЧИТЕ 

1. Со Предлогот на Ватерполо клубот „Југ", од Дуб-
ровник, пред Уставниот суд на Југославија е поведена по-
стапка за оценување на уставноста на одредбите на член 
27, член 38 став 4 точка 2, чл. 39 до 41 и чл. 53 до 56 од 
Правилникот на Ватерполо сојузот на Југославија за ре-
гистрација и правото на настап на натпреварувачите. 

Предлагачот смета дека со оспорените одредби на на-
ведениот правилник се ограничува уставната слобода на 
здружување, како и други уставни права и слободи на гра-
ѓаните, посебно правата за слободните и сестраните ак-
тивности на граѓаните. 

2. Со оспорените одредби на наведениот правилник е 
утврдено: дека играч што сака да премине од еден во друг 
клуб мора да има писмена согласност од клубот -од кој 
преминува, дека може да се натпреварува за новиот клуб 
(член 27 и член 38 став 4 точка 2); дека играч кој не добил 
таква согласност, правото да се натпреварува за новиот 
клуб го стекнува дури по истекот на две години од преста-
нокот на поранешната регистрација (чл. 39 до 41) и дека 
во определени случаи клубот е должен да издаде соглас-
ност за преминување на играч во нов клуб (чл. 53 до 56). 

3. Според Одделот IV став 10 од Основните начела на 
Уставот на СФРЈ, работните луѓе и граѓаните слободно се 
здружуваат во општествени организацији и здруженија на 
граѓаните заради остварување и усогласување на своите 
интереси и самоуправни права, во согласност со општите 
интереси на социјалистичкото општество, како и заради 
вршење на определени општествени работи и за развива-
ње на разновидни активности. 

Според одредбите на член 153 став 2 од Уставот на 
СФРЈ, слободите и правата на човекот и граѓанинот 
можат да се ограничат само со еднаквите слободи и права 
на другите и со интересите на социјалистичката заедница 
утврдени со Уставот, а со одредбите на член 167 од Уста-
вот на СФРЈ загарантирано е правото на работните луѓе и 
граѓаните слободно да се здружуваат во општествено-
-спортски и други организации. 

Со одредбата на член 203 став 2 од Уставот на СФРЈ 
е утврдено дека само со закон може да се определи во кои 
случаи и под кои услови користењето на правата и на сло-
бодите, спротивно на Уставот на СФРЈ, повлекува ограни-
чување или забрана на нивното користење. 

По оцена на Уставниот суд на Југославија, со оспоре-
ните одредби на член 38 став 4 точка 2 и чл. 39 и 40 од 
Правилникот на Ватерполо сојузот на Југославија за ре-
гистрација и за правото на настап на натпреварувачите, се 
ограничува правото на натпреварување на играчите на ва-
терполо што преминуваат од еден клуб во друг клуб. Би-
дејќи натпреварот е еден од основните мотиви за 
здружување на играчите на ватерполо во ватерполо клубо-
ви, тргнувајќи од наведените уставни одредби, Уставниот 
суд на Југославија смета дека со оспорените одредби на 
член 38 став 4 точка 2 и чл. 39 и 40 од наведениот правил-
ник се ограничува слободата на здружување, утврдена со 
Уставот на СФРЈ. 

Што се однесува до другите оспорени одредби на на-
ведениот правилник (чл. 27 и 41 и чл. 53 до 56), тие, по-
сматрачи сами за себе, независно од укинатите одредби, 
не се несогласни со Уставот на СФРЈ, но, тие, по оцена на 
Уставниот суд на Југославија, по укинувањето на одредби-



Петок, 16 декември 1988 

те на член 38 став 4 точка 2 и чл. 39 и 40 од Правилникот, 
не можат да се применуваат, бидејќи со нив претставуваат 
една целина. 

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 22 сеп-
тември 1988 година, без одржување на јавна расправа, до-
несе 

О д л у к а 
Ј. Се укинуваат одредбите на член 38 став 4 точка 2 и 

чл. 39 и 40 од Правилникот на Ватерполо сојузот на Југо-
славија за регистрација и за правото на настап на натпре-
варувачите. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ" и на начинот на кој е објавен Правилникот чиишто 
одредби се укинуваат. 

3. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја доне-
се во следниот состав: претседател на Судот д-р Бранис-
лав Ивановиќ и судиите: Хрвое Бачиќ, Божидар Булато-
виќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте Чаловски, Димче Коза-
ров, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник, Милосав Стио-
виќ, Душан Штрбац и Рамадан Враниќи. 

У. бр. 484/87 
22 септември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
д-р Бранислав Ивановиќ, е. 

У К А З И 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-

ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЕКВАДОР 

I 
Се отповикува 
Самуило Протиќ од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Еквадор. \ 

II 
Се назначува 
Павле Живковиќ, досегашен началник на Управата 

за кадровски работи во Сојузниот секретаријат за надво-
решни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор 
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 
Република Еквадор. 

III 
Сојузниот секретар за надоврешни работи ќе го из-

врши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 20 
18 ноември 1988 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Раиф Диздаревић,. е. р. 

Број 74 - Страна 1891 

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО РЕПУБЛИКА ИСЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИСЛАНД 

I 
Се отповикува 
Месуд Беснику од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во Република Исланд со седиште во 
Осло. 

II 
Се назначува 
Златан Кикиќ, извонреден и ополномоштен амбаса-

дор на Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја во Кралството Шведска, за извонреден и ополномоштен 
амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија во Република Исланд со седиште во Стокхолм. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го из-

врши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 21 
21 ноември 1988 година 
Б е л г Р а д Претседател 

на Претседателството на 
СФРЈ, 

Раиф Диздаревић, е. р. 
/ 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

973. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието 
на СФРЈ за прифаќање на Извештајот на Сојуз-
ниот извршен совет за правните последици на 
Бујанската конференција 1853 

974. Одлука за конечната претплатна цена на 
„Службен лист на СФРЈ" и претплатната цена 
на „Службен лист на СФРЈ" - Меѓународни до-
говори за 1988 година 1853 

975. Правилник за методите на физичките и хемис-
ките анализи за контрола на квалитетот на 
житата, мелничките и пекарските производи, 
тестенините и брзо смрзнатите теста 1853 

976. Одлука за обврската за усогласување на порас-
тот на нето домашната актива на банките со 
рамките утврдени со Одлуката за целите и за-
дачите на заедничката емисиона и парична по-
литика и на заедничките основи на кредитната 
политика во 1988 година 1888 

977. Соопштение за односот на стапката на рас-
тежот на цените на производителите на индус-
триски производи и стапките на растежот на 
средните курсеви на странски валути за перио-
дот октомври-ноември 1988 година 1888 

Одлука за оценување на уставноста на автентично-
то толкување на одредбата на член 8 од Само-
управната спогодба за основните принципи на 
тарифниот систем за испорака на електрична 
енергија од 14 септември 1987 година 1889 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите од 
член 27, член 38 став 4 точка 2, чл. 39 до 41 и 
чл. 53 до 56 од Правилникот на Ватерполо со-
јузот на Југославија за регистрација и за пра-
вото на настап на натпреварувачите 1890 

Укази - 1891 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 



Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. - Уредник 

КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград, 
Булевар војводе Мишиќа бр. 17. 


